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ÖNSÖZ
Bilindiği gibi vatan, bayrak, dil ve millî marş bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biridir.
Ancak diğer unsurlara nazaran millî marşların sahneye çıkması nispeten yakın zamanlara dayanır. Her
ne kadar dünyanın en eski millî marşı olarak İngiliz Milli Marşı God Save the King/Queen olduğu kabul
edilirse de aslında İngiltere’nin resmî olarak kabul edilmiş bir millî marşı hâlâ yoktur diyebiliriz. Millî
marş geleneği Fransız İhtilâli sonrasında millî devletlerin teşekkülü ile ortaya çıkmış bir hadisedir. Bu
bağlamda 1795’te Fransız Millî Marşı kabul edilen La Marseillaise diğer ülkelere örnek olmuş ve her
millet kendine bir millî marş seçmeye başlamıştır.
Osmanlı Devleti de bu gelişmelerden nasibini almış ve çeşitli bayramlarda zamanla değişen
marşlar icra edilmiştir. İlk olarak II. Mahmud döneminde ordu yeniden yapılandırılırken Guiseppe
Donizetti ülkeye çağrılmış, o ve kardeşi Gaetano Donizetti’nin bestelediği Mahmudiye Marşı bu
teşebbüslerin sonucu ortaya çıkmıştır. Ardından padişahların görev süreleri ile kaim Mecidiye Marşı,
Aziziye Marşı, Hamidiye Marşı ve son olarak da Reşadiye Marşı törenlerde resmî marş olarak icra
edilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti zamanında resmî olarak herhangi bir millî marş kabul edilmemiştir.
23 Nisan 1920’de Ankara’da filizlenen İstiklâl Mücadelesi tamamen millî bir hareket olarak
gelişmekteydi. Bizatihi mücadeleyi yöneten kadroyu aynı çatı altında toplayan kurumun adının Türkiye
Büyük Millet Meclisi oluşu hareketin amaç ve hedefini ortaya koymaktaydı. Daha başlangıçta
İstanbul’dan farklı bir hedefle yola çıkan millicilerin daha evvel icra edilen marşları kullanması
kendileriyle çelişmesi demekti. Problemi ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir millî marş seçilmesi için
çalışmalara başlandı. Henüz işgalcilere karşı ortada kayda değer bir başarı dahi yokken savaş ortamında
bir milli marş seçim çalışmasının ortaya çıkması dahi takdire şayandır. Derhal icraata geçildi ve Maarif
Vekili Rıza Nur’un 18 Eylül 1920 tarihli yayınladığı genelge ile milli marş yazımına dair süreç
TBMM’ye bağlı tüm birimlere iletildi. Ardından yine Maarif Vekâlet’inin 7 Kasım 1920 tarihinde
Hâkimiyet-i Milliye gazetesine verdiği ilanla millî marş yazımına dair irade kamuoyuna açıklandı. Bu
ilana göre, tüm şairlere, kurtuluş ve bağımsızlık uğruna girişilmiş millî mücadeleyi ifade ve terennüm
edebilecek bir İstiklâl Marşı için yarışma açıldığını duyurdu. İlanda yarışmaya katılacak şiirlerin 23
Aralık 1920 tarihine kadar TBMM’ne teslim edilmesi, bu eserlerin bir Edebiyat Komisyonu tarafından
inceleneceği ve seçilecek güfteye 500 lira para ödülü verileceği ifade edildi. Kazanan şiirin bestelenmesi
için ise ileride ayrıca bir yarışma açılacağı ve kazanacak beste için de yine 500 lira ödül verileceği
belirtildi. Yarışmaya şair ve yazarların teveccühü yüksek oldu. Çoğu elimizde olmayan 724 şiir millî
marş seçilme onuruna haiz olmak için TBMM’ne başvurdu. Geçen zamanda Rıza Nur Maarif
Vekilliğinden çekilmiş, yerine 16 Aralık 1920’de ünlü hatip Hamdullah Suphi Maarif Vekili olarak
seçilmişti.
Hamdullah Suphi gelen şiirler içinde millî marş olmaya layık bir şiir olmadığını düşünüyordu. O
bu şiiri ancak bir zamanlar Darülfünûn’da birlikte görev yaptığı “İslâm Şairi” olarak bizzat Mustafa
Kemal Paşa tarafından Ankara’ya davet edilmiş olan Mehmed Akif’in yazabileceğini düşünüyordu.
Ancak Akif millî marş yazımı gibi millî bir konuda para ödülü verilecek olmasını kendi prensipleri
açısından ahlâkî bulmadığından yarışmaya iştirak etmemişti. Bu nedenle Hamdullah Suphi’nin millî
marş yazma önerisini de para ödülü meselesi yüzünden reddetmişti. Bunun üzerine Hamdullah Suphi
Mehmed Akif’e bir mektup yazarak para ödülü meselesinin önemli olmadığını, bu kuralın kendisi için
uygulanmayacağını içeren bir mektup yazarak, Akif’i marşı yazmaya ikna etmiştir.
Akif daha I. Dünya Savaşı yıllarından itibaren kalbinde biriktirdiği bu milletin ıstırap ve kaderini,
galeyana gelmiş duygularını nerdeyse bir vecd hali içinde kâğıda dökmeye başladı. Sanki yıllardır bu
anı bekliyordu. Kelimeler kısa sürede Türk Millî Marşı’na dönüştü. Akif kamuoyunun tepkisini ölçmek
için şiirini ilke kez Kahraman Ordumuza ithafı ile 17 Şubat 1921’de Sebilürreşâd dergisinin 468.
sayısında okuyucusu ile buluşturdu. Şiir Kahraman Ordumuza ithaf edilmişti çünkü 6 Ocak 1921’de
TBMM ordusu Yunanlıları İnönü eteklerinde durdurmuş hatta geri püskürtmüştü. Bu galibiyet tüm
yurtta adeta bayram etkisi yaratmış, halkın kendine olan güvenini tazelemişti. İstiklâl Marşı’nın 1921’de
yabancı bir dile ilk tercümesini yapan İsveçli Johannis Kolmodin şiirin yazıldığı günlerdeki atmosferi,
“Şiirde, Yunan saldırısından önce Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhındaki hürriyet mücadelesindeki
azmi hissediyoruz. Şiirde buram buram Türk milletini üstün vasıfları ve Yunanlılara karşı üstünlüğü
hissedilmektedir. Bu üstünlüğün kaynağı hakka olan inançtır. Ancak herkesin de bildiği gibi hakkın
kendi yanlarında olması Türkleri hiç mi hiç şımartmamıştır.” diyerek gayet güzel özetlemiştir.
Beklendiği gibi şiir herkes tarafından çok beğenilmiş, sahiplenilmiştir. Şiir Sebilürreşâd’da
yayınlanmasının hemen ardından, bu kez 21 Şubat 1921’de Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz
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gazetesinin 123’ü sayısında yeniden okuyucuya sunulmuştur. Böylece İstiklâl Marşı ortaya çıkmış, sıra
resmî millî marş olmasına gelmiştir.
İstiklâl Marşı ile ilgili resmî meclis toplantısı, 12 Mart 1921’de Adnan [Adıvar] Bey
başkanlığındaki Meclis’in Altıncı İçtima İkinci celsesinde 16.45’de “İstiklâl Marşının Müzâkere ve
Kabûlü” başlığı ile gerçekleşmiştir. Tartışmalar Hamdullah Suphi’nin ilk sözü alması başlamıştır.
Parayla millî marş şiiri yazılmayacağına dair itirazlar üzerine Suphi, özellikle sözü Mehmed Akif’e
getirmiş ve onun bu şiiri istendiği gibi yazdığına olan inancını belirtmiş, dahası parayı da kabul
etmediğini açıklamıştır. Tartışmalar neticesinde Akif’in İstiklâl Marşı, Kütahya Mebusu Besim Atalay
ve Bolu Mebusu Tunalı Hilmi’nin muhalefetine rağmen Hamdullah Suphi’nin gayretleri sonucu oy
çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Kabulün hemen ardından tam dört kez Hamdullah Suphi tarafından
Meclis Kürsü’sünden okunmuştur. Denilebilir ki milletvekilleri şiiri dinlemeye doyamamışlardır.
İstiklâl Marşı’nın Meclis’te kabulünün ardından 13 Mart 1921’de şiir Ankara’nın yarı resmî gazetesi
Hâkimiyet-i Milliye’de yayınlanarak halka duyurulmuştur. Marş, 15 Mart 1921’de tüm bakanlıklara
gönderilmiş, ardından da 21 Mart 1921’de resmî gazete olan Ceride-i Resmiye’de yayınlanarak süreç
tamamlanmıştır. İstiklâl Marşı’nın kabulünün ardından şiirin bestelenme çalışmalarına başlanmış, o
süreç de 1925’de nihayete ermiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adının yüklediği sorumluluğun bilince olan, 2006 yılında
kurulmuş genç ve dinamik bir üniversitedir. Üniversitemiz birçok önemli projeye imza attığı gibi,
geleneksel olarak yaptığı ve sürdürmeyi planladığı etkinliklerin başında da Uluslararası Mehmet Akif
Ersoy Sempozyumu gelmektedir. Bu seriden ilk sempozyumumuz 2008 yılında Burdur’da
üniversitemizde, ikinci sempozyumumuz Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 2017’de yapıldı. Her iki
sempozyumda sunulan bildiriler kısa sürede bilim camiasının istifadesine sunuldu.
Bizler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak iki yılı aşkın bir süre bu sempozyuma
hazırlandık. Sempozyumun ilk tarihi İstiklâl Marşımızın kabulün 100. Yılı olan 12 Mart 2021 idi. Ancak
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, maalesef sempozyumun planlanan tarihte yapılmasına
engel oldu. Bizler de yine bir başka anlamlı günde Cumhuriyetimizin ilan günü olan 29 Ekim’i kapsayan
hafta içerisinde sempozyumu yapmaya karar verdik ve 27-31 Ekim 2021 tarihini sempozyum tarihi
olarak seçtik. Sempozyuma Türkiye dâhil, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Hırvatistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey
Makedonya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün
olmak üzere 25 ülkeden katılım sağlandı. 52’si yurt dışı, 92’si yurtiçi toplam 144 katılımcı sempozyuma
iştirak etti. Sempozyum boyunca birbirinden değerli 124 bildiri sunuldu. Bildiriler 4 ayrı solunda 24
oturum şeklinde icra edildi. Ayrıca sempozyum esnasında açılan, “Akif’in Şehirleri”, “Renkli
Fotoğraflarla Akif” ve “Akif’den Belgeler” sergileri sempozyum boyunca katılımcı ve dinleyiciler
tarafından takdirle gezildi. Sempozyumda, Türk milletinin ortak mutabakat metni İstiklâl Marşı ve onu
ortaya çıkaran siyasî ve tarihî şartları akademik düzeyde tartışmak hedeflemiştir. Bu amaç
doğrultusunda, İstiklâl Kelimesinin Anlamı, Tarihsel ve Felsefi Boyutları; İstiklâl Marşı Döneminde
Devlet, Ekonomi, Edebiyat ve Siyaset; İstiklâl Marşı’nın Kavramları; İstiklâl Marşı ve Kimlik; İstiklâl
Marşının Edebî Yönü; İstiklâl Marşı’nın Musiki Yönü; Ortak Mutabakat Metni Olarak İstiklâl Marşı;
Tarih Boyunca Türk Marşları; Dünya Millî Marşları ve Türk İstiklâl Marşı; İstiklâl Marşı ve Dönemin
Simaları; Mehmet Akif; Millî Mücadele ve Dünya; Millî Mücadele Dönemi’nde Burdur konuları çok
yönlü olarak ele alınmıştır.
Sempozyum kapanış oturumunda da yerli ve yabancı katılımcılar tarafından dile getirildiği gibi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumunu milletimizin gönül
ve kültür coğrafyasında sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu bağlamda çalışmalarımıza şimdiden
başladığımız müjdesini vermek bizim için büyük bir bahtiyarlıktır.
Sempozyumun gerçekleşmesinde bizleri maddi olarak destekleyen Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na minnettarız. Bu sempozyum onların teşvik edici destekleri
sayesinde oldukça verimli geçti.
Nihayet, son söz olarak sempozyuma iştiraklerinden dolayı tüm katılımcı, dinleyici, çalışan
porselenimiz ile maddi ve manevi yanımızda olan kurumlara tekrar teşekkür eder, selam ve
saygılarımızı sunarız.
Editörler
Aralık 2021
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PREFACE
As it is known, homeland, flag, language and national anthem are one of the most prominent
elements that make a nation a true nation. However, compared to other elements, the appearance of
national anthems dates back to relatively recent times. Although the English National Anthem God Save
the King/Queen has been accepted as the oldest national anthem of the world, we can say that there is
still no officially accepted national anthem of England. The tradition of national anthem is a
phenomenon that emerged with the formation of national states after the French Revolution. In this
context, La Marseillaise, which was accepted as the French National Anthem in 1795, set an example
for other countries and each nation started to choose a national anthem for itself.
The Ottoman Empire also had its share of these developments, and different marches were
performed on various festivals over time. Firstly, while the army was being restructured during the reign
of Mahmud II, Guiseppe Donizetti was called to the country, and the Mahmudiye Anthem, composed
by him and his brother Gaetano Donizetti, emerged as a result of these attempts. Then, the marches
which prevailed during the reign of the sultans like the Mecidiye March, the Aziziye March, the
Hamidiye March and finally the Reşadiye March were performed as the official anthem in the
ceremonies. However, no national anthem was officially accepted during the Ottoman Empire.
The Independence Struggle, which sprouted in Ankara on April 23, 1920, was growing as a purely
national movement. The fact that the name of the institution that gathered the staff that led the struggle
under the same roof was the Turkish Grand National Assembly revealed the purpose and target of the
movement. The possibility of using the anthems that had been performed before the national struggle
by those who set out with a different goal from Istanbul even in the beginning would have meant that
they contradicted themselves. In order to eliminate the problem, examinations were started for the
selection of a new national anthem. It is admirable that even a national anthem election work emerged
in the war environment, while there was not even a remarkable success against the invaders yet. The
action was taken immediately and the process of writing the national anthem was conveyed to all units
affiliated to the Grand National Assembly of Turkey, with the circular issued by the Minister of
Education, Rıza Nur, on September 18, 1920. Then, with the announcement of the Ministry of Education
in the newspaper Hâkimiyet-i Milliye on November 7, 1920, the will to write the national anthem was
announced to the public. According to this announcement, it was pronounced that a competition was
opened to all poets for a National Anthem that could express deep feelings for the national struggle for
liberation and independence. In the announcement, it was stated that the poems that would participate
in the competition had to be submitted to the Grand National Assembly of Turkey by 23 December
1920, that these works would be examined by a Literature Commission, and a monetary prize of 500
liras would be awarded to the selected lyrics. It was also pronounced that a separate competition would
be held in the future for the composition of the winning poem and a 500 TL award would be given for
the winning composition. The participation of poets and writers in the competition was considerably
high. 724 poems, most of which we do not have now, applied to the Grand National Assembly of Turkey
to have the honour of being elected as the national anthem. In the meantime, Rıza Nur withdrew from
the Ministry of Education, and on December 16, 1920, the famous orator Hamdullah Suphi was elected
as the Minister of Education.
Hamdullah Suphi thought that among the poems received, there was no poem worthy of being a
national anthem. He thought that only Mehmed Akif with whom he once worked at Darülfünun and
who was invited to Ankara by Mustafa Kemal Pasha himself as the "the Poet of Islam" could write this
poem. However, Akif did not participate in the competition due to the fact that to be given a monetary
award on a national subject such as the writing of the national anthem was not moral according to his
principles. For this reason, he rejected Hamdullah Suphi's proposal to write the national anthem because
of the issue of prize money. Thereupon, Hamdullah wrote a letter to Suphi Mehmed Akif stating that
the issue of prize money was not important and that this rule would not be applied to him, and convinced
Akif to write the anthem.
Akif began to write down the suffering and fate of this nation, which he had accumulated in his
heart since the First World War, and his agoing feelings, almost in a state of ecstasy. It was as if he had
been waiting for this moment for years. The words quickly turned into the Turkish National Anthem.
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In order to measure the reaction of the public, Akif introduced his poem to the readers for the first time
in the 468th issue of the journal Sebilürreşâd on February 17, 1921, with his dedication to our Hero
Army. The poem was dedicated to our Hero Army because on January 6, 1921, the army of the Turkish
Grand National Assembly stopped the Greeks on the outskirts of İnönü and even repulsed them. This
victory created a Holy Day effect all over the country and renewed the self-confidence of the people.
Swedish Johannis Kolmodin, who made the first translation of the National Anthem into a foreign
language in 1921, described the atmosphere in the days when the poem was written as “In the poem, we
feel the determination of the national struggle in Mustafa Kemal Pasha's headquarters before the Greek
attack. In the poem, the superior qualities of the Turkish nation and its superiority over the Greeks are
felt. The source of this superiority is the belief in the truth (God). However, as everyone knows, the fact
that the truth (God) is on their side has not spoiled the Turks at all.”, and he summed it up pretty well.
As expected, the poem was highly appreciated and embraced by everyone. Right after the poem was
published in Sebilürreşâd, it was presented to the reader again, this time in the 123rd issue of the
newspaper Açıksöz, published in Kastamonu on February 21, 1921. Thus, the National Anthem came
into existence, and it was time for it to become the official national anthem.
The official assembly meeting on the National Anthem was held on March 12, 1921, at 16.45 in
the Second Session of the Sixth Meeting of the Assembly under the presidency of Adnan [Adıvar], with
the title of “Negotiation and Acceptance of the National Anthem”. Discussions started when Hamdullah
Suphi got the first word. Upon objections that by money prize, it could not be written a national anthem
poem, Suphi especially brought the word to Mehmed Akif and expressed his belief that Akif wrote this
poem as requested, and moreover, he explained that he did not accept money. As a result of the
discussions, Akif's National Anthem was accepted with the majority of votes as a result of the efforts
of Hamdullah Suphi, despite the opposition of Kütahya Deputy Besim Atalay and Bolu Deputy Tunalı
Hilmi. It was read from the Parliament Chair by Hamdullah Suphi four times right after the acceptance.
It can be said that the deputies could not get enough of listening to the poem. After the adoption of the
National Anthem in the Parliament, the poem was published in Ankara's semi-official newspaper
Hâkimiyet-i Milliye on March 13, 1921 and announced to the public. The anthem was sent to all
ministries on March 15, 1921, and then, on March 21, 1921, it was published in the official newspaper,
Ceride-i Resmiye, and the process was completed. After the adoption of the National Anthem, the work
on composing the poem was started, and that process came to an end in 1925.
Mehmet Akif Ersoy University is a young and dynamic university that was founded in 2006,
conscious of the responsibility of its name. As our university has accomplished many important projects,
the International Mehmet Akif Ersoy Symposium is at the forefront of the activities it has traditionally
carried out and plans to continue. Our first symposium from this series was held at our university in
Burdur in 2008, and our second symposium was held in Tirana, the capital of Albania, in 2017. The
papers presented in both symposiums were made available to the scientific community in a short time.
We, as Mehmet Akif Ersoy University family, have been preparing for this symposium for more
than two years. The first date of the symposium had been March 12, 2021, the 100th anniversary of the
adoption of our National Anthem. However, the Covid-19 epidemic, which affected the whole world,
unfortunately prevented the symposium from being held on the planned date. Thereupon we decided to
hold the symposium within the week covering 29 October, the Proclamation Day of our Republic, on
another meaningful day, and we chose 27-31 October 2021 as the symposium date. There were 25
countries in attendance including Turkey, Afghanistan, Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Algeria, France, Croatia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, North Macedonia,
Egypt, Uzbekistan, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Ukraine and Jordan. A total of 144
participants, 52 of them abroad and 92 of them domestic, participated in the symposium. During the
symposium, 124 valuable papers were presented. Papers were performed in 24 sessions on 4 separate
rooms. In addition, the exhibitions “Akif's Cities”, “Colourful Photographs of Akif” and “Documents
from Akif”, which were opened during the symposium, were visited with appreciation by the participants
and listeners. In the symposium, the Turkish nation's common consensus text, the National Anthem,
and the political and historical conditions that created it, was aimed to discuss at an academic level. In
line with this purpose, the Meaning of the Word Istiklal, its Historical and Philosophical Dimensions;
State, Economy, Literature and Politics in the Era of the National Anthem; Concepts of the National
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Anthem; National Anthem and Identity; Literary Aspect of the National Anthem; The Musical Side of
the National Anthem; National Anthem as a Common Consensus; Turkish Marches Throughout
History; World National Anthems and Turkish National Anthem; National Anthem and Characters of
the Period; Mehmet Akif; National Struggle and the World; Burdur During the National Struggle Period
were handled in many ways.
As expressed by local and foreign participants in the closing session of the symposium, Mehmet
Akif Ersoy University is determined to continue the International Mehmet Akif Ersoy Symposium in
the heart and cultural geography of our nation. In this context, it is a great pleasure for us to give the
good news that we have already started our work.
We are grateful to the Presidency of Communications of the Republic of Turkey who financially
supported us in the realization of the symposium. This symposium was very productive thanks to their
encouraging support.
Finally, last but not least, we would like to thank all the participants, listeners, working personnel
and institutions that support us materially and morally for their participation in our symposium, and
present our greetings and respects.
Edited By
December 2021

İÇİNDEKİLER
Önsöz ...................................................................................................................................................... v
Preface ..................................................................................................................................................vii
Kısaltmalar .......................................................................................................................................... xix
BİRİNCİ BÖLÜM
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın Konuşması ............................................................................... xxiii
Milletvekili Bayram Özçelik’in Konuşması ......................................................................................... xv
Vali Ali Arslantaş’ın Konuşması: ...................................................................................................... xxvi
Ak Parti Genel Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Konuşması ....xxvii
İKİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİLER
İstiklal Marşını Konu Alan Tihek Kamu Spotunun İleti Değeri
Message Value Of The Tihek Public Service Ad Be About Of The Independence Anthem
Abdullah Güray Başakcioğlu .................................................................................................................. 1
Millî Mücadele, Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı
Abdullah Uçman ................................................................................................................................... 11
Biyografik Oyunlar Bağlamında Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy In The Context Of Biographical Plays
Abide Doğan & Esra Çınar ................................................................................................................... 19
Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed İkbal’in Eserlerinde Hürriyet Kavramı
Adeel Mahmood Butt ............................................................................................................................ 39
Safahat’ta Terakkinin Nirengi Noktaları Yahut Reçete Olarak Safahat
Adem Özbek ......................................................................................................................................... 47
İsmail Şükrü Çelikalay ve Milli Mücadele
Ahmet Altıntaş ...................................................................................................................................... 55
Mehmet Akif’in Şiirinde Milli Mücadele’nin Yeri
Ahmet Koç ............................................................................................................................................ 61
National Course In Visual And Musical Culture Of The Kingdom Of Serbia (1882-1918)
Aleksandar Kadıjevıć ............................................................................................................................ 67
"İstiklâl Marşı"nın Pragmatik Boyutu / A Pragmatic Dimension Of "İstiklâl Marşı"
Alena Catovıć & Sabina Baksıć ........................................................................................................... 77
İstiklal Marşının Müzikal Analizi Bağlamında Seslendirim Özelliklerinin İncelenmesi
Alper Börekci - Zeki Nacakcı - Esra Dalkıran ...................................................................................... 85
İstiklal Marşı’nda Millî Kimliğimizin Kodları
The Codes Of Our National Identity In The Turkish National Anthem
Ali Bal ................................................................................................................................................... 97
Mehmet Âkif Ersoy’un Ankara Günleri
Aliye Uslu Üstten ................................................................................................................................ 101
History Of National Anthem In Iran
Ameneh Baseri .................................................................................................................................... 105

xii

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Millî Mücadele Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Azerbaycan Şairlerinin Yaratıcılığına Etkisi
The Effect Of National Struggle Poet Mehmet Akif Ersoy
On The Creativity Of Azerbaijani Poets
Aqil Meherremov ................................................................................................................................ 125
Mısır Milli Marşı
Aya Nasr Mohammed Elkatrey ........................................................................................................... 133
Aydınların Ve Edebiyatçıların Gözüyle Mehmet Âkif
Mehmet Âkif From The Point Of Views Of The Intellectuals And Literati
Bayram Yıldız ..................................................................................................................................... 135
Balıkesir Zağnos Paşa ve Kastamonu Nasrullah Camilerinde
Verdiği Vaazlar Ekseninde Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadeleye Yüklediği Anlam
Bekir Koçlar ........................................................................................................................................ 151
İran ve Türkiye Milli Marşlarının Milli Kimlik Oluşumuna Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma
Berna Karagözoğlu ............................................................................................................................. 159
“Hem Büyük Yurdu Kuran Hem Koruyan Kudretimiz”: Vesiletü’nnecât’ta
Ve İstiklâl Marşı’nda ‘Kuruluş’ İle ‘Kurtuluş’un İzlerini Okumak
Burak Koç ........................................................................................................................................... 171
Mehmet Akif Şiirinde Biçim İle İçerik Arasındaki Diyalektik Gerilim
Dialectical Tension Between Form And Content In Mehmet Akif's Poetry
Cafer Şen............................................................................................................................................. 177
Milli Mücadele Yıllarında İtalyan İşgali Altında Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin Burdur’daki Faaliyetleri
Activities Of The Red Crescent Society In Burdur Under Italian
Occupation During The Years Of National Struggle
Cemal Sezer ........................................................................................................................................ 189
Between Nationalism And Liberalism: A Short History Of Kosovo National Symbols
Dimitar V. Atanassov .......................................................................................................................... 201
Mehmet Âkif Gibi Yazmak: Orhan Seyfi’den Göstergesel Bir Taklit
Writing Like Mehmet Âkif: An Indicative Imitation From Orhan Seyfi
Dinçer Apaydın ................................................................................................................................... 219
The Serbian National Anthem And Characters Of The Period
Ema Petrović-Miljković ...................................................................................................................... 225
Comparative Analysis Of The Turkish And Croatian National Anthems
In The Cultural, Historical And Literary-Linguistic Context Or Comparson
Of Istiklâl Marşı And Horvatska Domovina (Lijepa Naša)
Emina Berbić Kolar & Damir Matanović ........................................................................................... 231
16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Nevbet Geleneği
Emine Dingeç...................................................................................................................................... 243
Yunanistan Askeri Envanterlerine Göre Türk Kurtuluş Savaşı
Esra Özsüer ......................................................................................................................................... 251

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

xiii

Mehmet Âkif Ersoy Azerbaycan Edebiyatında
Mehmet Akif Ersoy In Azerbaijan Literature
Eşqane Babayeva ................................................................................................................................ 263
Makedonya Milli Marşı Makedonya Üzerinde Bugün / (İçerik Ve Tarihi Arka Plan)
Денес Над Македонија
Eyüp Kul ............................................................................................................................................. 271
Akif, İstiklal Marşı ve Tarih Boyunca Türklerde Hürriyet Ve İstiklal Kültürü
Fahri Sakal .......................................................................................................................................... 287
Imperialism, Resistance And Extremism In Thoughts Of Iqbal And Ersoy
Farooq Adil ......................................................................................................................................... 297
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Şiirinin Doğuşu
Fatima Hocin ....................................................................................................................................... 307
İstiklal Marşı’na Doğru Mehmet Akif’in Şiiri
Mehmet Akif Poetry Towards The National Anthem
Fazıl Gökçek ....................................................................................................................................... 317
Mehmet Âkif ve Yahya Kemal’in Süleymaniye’si
Fikret Uslucan ..................................................................................................................................... 325
Tatar Halkının Milli Marşı Olarak Abdullah Tukay'ın “Ana Dil” Şiiri
Flera Sayfulina .................................................................................................................................... 335
Traditional Architecture In The Context Of Creating The Identity
Of The Montenegrin Coastal Area
Gordana Rovčanin Premović .............................................................................................................. 339
Milli Kimlik ve Milli Marşlar: Orta Asya Türk Devletlerinin Milli
Marşlarının Metinleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Gökçe Yoğurtçu .................................................................................................................................. 345
Türkistan’da İlk İstiklal Marşlarının Kaleme Alınışı
Gülnaze Sattarova ............................................................................................................................... 353
Kazak Bozkırlarında Geçen Milli Mücadeleler Hakkında Şiirler
Poems About The National Liberation Struggle In The Kazakh Steppes
Gülbarşin Adambaeva ......................................................................................................................... 357
Kırgız Cumhuriyeti Millî Marşının İçerik Analizi
Gülzada Stanalıyeva............................................................................................................................ 365
Milli Mücadelenin Gönüllü İrşadçısı Mehmet Akif
Mehmet Akif The Volunteer Reminder In National Struggle Years
Güngör Göçer...................................................................................................................................... 371
Sultan Vahdeddin Tarafından 1918’de Resmî Marş Olarak Kabul Edilen “Osmanlı Marşı”
“The March Of The Ottoman” Accepted By Sultan Vahdeddin In 1918 As The Official March
Gürsoy Şahin ....................................................................................................................................... 385
Mehmet Akif’in Şiirlerinde Sözcüksel Görünüm
Hakan Ülper-Ege Kiraz ....................................................................................................................... 393

xiv

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Şerif Korkut’un Anlatımıyla Mehmet Akif
Hasan Babacan .................................................................................................................................... 401
Cooperation Of Mustafa Kemal And Turkish Nationalists With
Albanians Against The Greeks (1920-1923)
Hasan Bello ......................................................................................................................................... 413
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’na Dair Anılarım
Hatixhe Ahmedi .................................................................................................................................. 421
The National Dimension In Abdul Moneim Al-Rıfai’s Poetry
Ibrahim Kofahi .................................................................................................................................... 429
Mehmet Akif Ersoyun Babası Tahir Efendiye Olan Sosyo-Kültürel Bağlılığı
Mehmet Akif Ersoy’s Socio-Cultural Commitment To Tahir Efendi
İrfan Morina ........................................................................................................................................ 441
National Anthem Of Pakistan: Explanation Of Concepts And Meaning
Irshad Hussain ..................................................................................................................................... 445
Afganistan Milli Marşları
İzzetullah Zeki .................................................................................................................................... 451
Ferdinand Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet Kavramları Işığında Mehmet Akif’in Şiiri
Koray Üstün ........................................................................................................................................ 463
İstiklal Marşı Döneminin Edebi Simaları ve Atatürk
Literary Figures Of The National Anthem Period And Ataturk
Könül Hacıyeva .................................................................................................................................. 471
Din-Sanat İlişkisi Bağlamında İstiklâl Marşı
Istiklâl Marşı In The Context Of The Religion And Art
Kübra Yımaz ....................................................................................................................................... 477
Medrese ile Mektep Arasında Akif’in Eğitim ve Bilim Anlayışı
(Asım Kitabı Özelinde Bir Okuma Denemesi)
Mahmut Dilbaz ................................................................................................................................... 483
Mehmed Âkif ve İttihatçılık
Mehmed Âkif And Unionism
Mehmet Ali Ünal ................................................................................................................................ 495
Mehmet Akif Ersoy, Safahat ve İstiklal Marşı’ndaki Ulusal ve Evrensel Mesajı
Mehmet Cemal Çiftçigüzeli ................................................................................................................ 505
Mehmet Âkif’in Şiirlerinde Vicdan
Mehmet Güneş .................................................................................................................................... 513
Siyasetnâme / Nasihatnâmelere Göre İdeal Devlet İdarecisinin Özellikleri
Characteristics Of The Ideal State Administrator According To Siyasetnâme’s Or Nasihatnâme’s
Mehmet İnbaşı .................................................................................................................................... 521
Milî Mücadeleden Cumhuriyetin İlk Yıllarına Moral ve
Propaganda Vasıtası Olarak İstiklâl Marşı
Mehmet Ruyan Soydan ....................................................................................................................... 537

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

xv

Bağımsızlık Devri Edebiyatımızda Marşlar
Anthems In Our Indepence Era Literature
Merziyye Necefova & Könül Hacıyeva .............................................................................................. 551
National Identity As A Central Political Element In Turkish Romanian
Relations From The Interwar Period
Mihai Dragnea .................................................................................................................................... 559
The Writings Of Mehmet Âkif Ersoy And Imperialism
Muhammad Younus ............................................................................................................................ 563
The Parallels In The Philosophies Of Mehmet Akif Ersoy And
Allama Muhammad Iqbal Towards The Revival Of The Muslim Ummah
Muhammad Kamran ........................................................................................................................... 571
Safahat’ta Toplumsal Eleştiri
Muhammet Nur Doğan ....................................................................................................................... 575
Üç Merhaleden İstiklâl Marşına Bakmak
Viewing The Turkish National Anthem From Three Phases
Muharrem Dayanç............................................................................................................................... 587
İstiklal Marşı'nın Milli Mücadelede Yeri ve Önemi
Mustafa Bakan .................................................................................................................................... 593
Değerler Eğitiminde Mehmet Akif Ersoy
Mustafa Kılınç & Firdevs Savi Çakar ................................................................................................. 597
Cenk Şarkısı’ndan İstiklâl Marşı’na Bir Destan Şairi Olarak Mehmet Âkif Ersoy
Mustafa Özçelik .................................................................................................................................. 603
Arşiv Belgelerine Göre Mehmet Akif’in Millî Mücadeleye Katkısı ve
Burdur Mebusluğuna Dair Bazı Tespitler
According To Archival Documents, Mehmet Akif's Contribution To
The National Struggle And Some Findings Of Burdur Deputy
Mustafa Fırat Gül ................................................................................................................................ 611
Safahat’ta Sık Kullanılan Fiiller Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Ulutaş & Mehmet Kara ......................................................................................................... 621
Milli Mücadele ve Doğu Anadolu
National Struggle And Eastern Anatolia
Naila Askar ......................................................................................................................................... 629
Kazakistan Milli Marşı ve Milli Mücadeleler
Kazakhstan National Anthem And National Struggles
Nazgül Balabekova ............................................................................................................................. 635
Mehmet Akifin Şiirlerinde Samimiyet
Sincerity In Mehmet Akif's Poems
Nazım Elmas ....................................................................................................................................... 647
‘Kıssa’ ve ‘Destan’ Çağlayanından, Ruhunun Sakin Denizine Mehmet Akif’in Gölgeler’i
From The Cascade Of ‘Parable’ And ‘Epic’ To The Serene
Waters Of His Soul, Golgeler Of Mehmet Akif
Nesrin Karaca...................................................................................................................................... 655

xvi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Generals, Surgeons And Superpowers: Cognitive-Linguistic Analysis Of The Political Cartoons
Nihada Delibegović Džanić & Sanja Berberović ................................................................................ 671
Tbmm Gizli Celse Zabıtlarına Göre Londra Konferansı (1921) Öncesi
Meclis’te Yaşanılan Tartışmalar, Öneri Ve Görüşler
Disputes, Suggestions And Opinions In The Assembly Prior To The
London Conference (1921) According To Tgna Hearing Records
Nursal Kumaş...................................................................................................................................... 683
Mehmet Âkif Ersoy’un “Berlin Hatıraları”nda Anlatısallık
Nurtaç Ergün Atbaşı............................................................................................................................ 699
İstiklal Marşımızda “İstiklal” Kavramı
Nurullah Çetin ..................................................................................................................................... 707
İstiklal Marşı’nda Vatan ve Şehadet Kavramı Üzerine Bir İnceleme
An Examination On The Concept Of Motherland And Martyrdom In Turkish National Anthem
Orhan Gazi Gökçe............................................................................................................................... 725
İstanbul’daki Amerikan Misyonlarının Raporlarına Göre Milli Mücadele Yılları
The Years Of National Struggle According To The Reports Of The American Missions In Istanbul
Osman Köse ........................................................................................................................................ 731
Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında Kelime Sıklığı
Word Frequency In Mehmet Akif Ersoy’s Safahat
Ömer Solak ......................................................................................................................................... 741
Bir Gazetecinin Gözünden, Kazım Karabekir Paşa’nın “İstiklal Marşı”na Eleştirel Bir Bakış
Ömer Hakan Özalp.............................................................................................................................. 749
Mehmet Âkif’in Manzum Hikâyelerinde Yapı
Özlem Nemutlu ................................................................................................................................... 755
Türk Dünyasından İki Şairin-Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid’in Berlin İzlenimleri
Berlin Impressions Of Two Poets From The Turkish World-Mehmet Akif Ersoy And Huseyin Cavid
Parvana Bayram .................................................................................................................................. 767
Yugoslav Krallığı Mıllî Marşı'nın Kendi İslâm Azınlığına Yönelik
Ve İstiklal Marşı'na Mukayese Tarihsel Ve Felsefı Boyutu
Recep Škrijelj ...................................................................................................................................... 789
Akif’in Küfe Adlı Manzum Hikâyesinde Sinematografik Bakış Açısı
Ruhi İnan............................................................................................................................................. 795
Mehmet Akif Ersoy's Poetry And The Concepts Of Cultural Revival
Saadat Saeed ....................................................................................................................................... 805
Azerbaycan Edebiyatında Marş Türünün Gelişim Özellikleri
Features Of The Development Of The March Genre In Azerbaijani Literature
Salide Şerifova .................................................................................................................................... 813
Safahat’ı Veteriner Hekim Olarak Okumak
Savaş Volkan Genç ............................................................................................................................. 827

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

xvii

İstiklal Marşının Süreli Yayınlardaki Aksisedası
Seda Özbek ......................................................................................................................................... 835
Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu’ya Gelişi ve Nasrullah Camii’ndeki Vaazı
Sevilay Özer & Ramazan Baş ............................................................................................................. 849
Cephe Gerisi Edebiyatı: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Etrafında
Trablusgarp Savaşı’ndan Millî Mücadele’ye Türk Şiirinin Söylem Analizi
Sevim Güldürmez ............................................................................................................................... 857
Akif’te Yesevȋlik İzlerini Kültürel Bağlamında Tetkiki
Examining The Traces Of Yesevism In Cultural Context In Akif
Sinan Doğan ........................................................................................................................................ 867
1920’ler Türkiye’sinde İşgücü Piyasalarının Durumu
The Status Of Labour Markets In Turkey In The 1920s
Sinem Yıldırımalp & Emel İslamoğlu ................................................................................................ 877
Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sesin Fenomenolojisi
The Phenomenology Of Sound In Mehmet Akif Ersoy's Poems
Şahika Karaca ..................................................................................................................................... 887
Kimlik Arayışı-Karadağ Marşına Özel Atıf ile Balkan Halklarının Marşları
Šerbo Rastoder .................................................................................................................................... 893
İstiklal Marşı’ndan Hareketle “Vatan”ın Sembolü “Bayrak”,
Devletin Sembolü “Sancak”ın Klasik Türk Şiirine Yansıması
Moving From Independence Anthem, The Symbol Of The Homeland “Flag”
And The Symbol Of The State “Sanjak” The Reflection Of The On Classic Turkish Poetry
Şevkiye Kazan Nas ............................................................................................................................. 903
Cânân Yurdu Neresi?
Şeyma Büyükkavas Kuran .................................................................................................................. 915
Akif’in İzinde Geçmişten Günümüze Burdur
Şükrü Ünar .......................................................................................................................................... 925
Mehmet Akif Ersoy: Hayatı, Yaratıcılığı ve Onun Ölmez İstiklal Marşı
Mehmet Akıf Ersoy: His Life, Creativity And His Immortal National Anthem
Tahir Orucov ....................................................................................................................................... 931
Yeni Bilgi ve Belgelerle Mehmet Akif’in II. Meclis Seçimlerindeki Adaylığı
Tahsin Yıldırım ................................................................................................................................... 939
Kırım Milli Marşı ve Kırım Türklerinin Milli Kimlik İnşaasındaki Rolü
Tamila Seityagyaeva ........................................................................................................................... 949
Hakka Tapan Türk Milletinin Gururu: İstiklal Marşı
Tugay Çömez ...................................................................................................................................... 953
İstiklal Marşı Hususunda Sinema Önerileri
Cinema Recommendations About The National Anthem
Turan Akkoyun ................................................................................................................................... 963

xviii

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmed Akif Ersoy ve Milli Mücadele
Mehmed Akif Ersoy And The National Struggle
Vaqif Orucov ...................................................................................................................................... 975
Mehmet Akif Ersoy Azerbaycan'ın Bilim Ortamında (Sosyal Bilimler Ve Edebiyatta)
Mehmet Akif Ersoy In The Scientific Environment Of Azerbaijan (In The Social Sciences And Literature)
Vusal Zulfugarov ................................................................................................................................ 981
In The Circle Of National Anthems: Polish National Anthem – Its
Historical Context And Message, Universalism, Reception In The Slavic World
Wojciech Szczepański......................................................................................................................... 987
“İstiklal Marşı”nın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Şahsiyyeti,
Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın Şiirlerine Yansıması
The Personality Of Mehmet Akif Ersoy, The Author Of The
“National Anthem”, The Reflection Of The Struggle And The War Of
Independence In His Poems
Xezangül Memmedova ....................................................................................................................... 993
Millî Mücadele’nin Türk Şiirindeki Yansımaları
Reflections Of The National Struggle In Turkish Poetry
Yasemin Ulutürk Sakarya ................................................................................................................... 999
Irak Milli Marşları
Yasir Alothman ................................................................................................................................. 1009
İstiklâl Bağlamında Şahsiyeti ve Fikirleriyle Mehmet Âkif Ersoy
Mehmet Âkif Ersoy And His Personality And Ideas In The Context Of Independence
Yaşar Özüçetin .................................................................................................................................. 1015
İstiklâl Marşı İsveç Basınında
Zafer Gölen ....................................................................................................................................... 1029
Âkif’ten Asım’ın Nesline 3 Şiir 3 Beste
Zeki Nacakcı - H. Seval Köse - Alaattin Canbay .............................................................................. 1047
Türk Millî Marşında Hürriyet ve Bağımsızlık Kavramları ile Afrika Millî Marşları
The Concepts Of Liberty And Independence In The Turkish
National Anthem And The African National Anthes
Zeki Taştan........................................................................................................................................ 1067
Cezayir ve Türkiye Milli Marşları Üzerine Edebi İnceleme
A Literary Study On The National Anthems Of Algeria And Turkey
Zineb Derradj .................................................................................................................................... 1079
Akif’in Cehâlete Karşı Tutumu
Zuhal Kondu ..................................................................................................................................... 1099
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI .................................................................................................. 1111
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEMPOZYUM HABERLERİ .......................................................................................................... 1161

KISALTMALAR

Kısaltma
A.g.e, a.g.e.
A.g.m., a.g.m.
BOA
bs
C
Çev, çev
DİA
Doç
DOI, doi
Dr
Ed.
Haz., haz.
İA
İTC
MA
MAKÜ
MEB
MÖ
Nr., nr.
ORCID
Öğr. Gör.
PhD.
RTÜK
S
s
TBMM
TC
TDV
Yay
Yay Haz
YKY

Açıklama
Adı geçen eser
Adı geçen makale
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Baskı
Cilt
Çeviren
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
Doçent
Digital Object Identifier (Dijital Nesne
Tanımlayıcı)
Doktor
Editör
Hazırlayan
Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi
İttihad ve Terakki Cemiyeti
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arşivi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanlığı
Milattan Önce
Numara
Open Researcher and Contributor ID
Öğretim Görevlisi
Doctor of philosophy
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Sayı
Sayfa
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınlayan, Yayınları
Yayına hazırlayan
Yapı Kredi Yayınları

BİRİNCİ BÖLÜM

AÇILIŞ KONUŞMALARI
 

Prof. Dr. Adem Korkmaz*
“Sayın Bakanım, Saygıdeğer Hanımefendi, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye
Başkanım, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, ülkelerinde ve ülkemizde bilim, teknik, kültür,
sanat ve edebiyatın gelişmesine ciddi katkılar sunan değerli akademisyenlerimiz, araştırmacımız,
yazarlarımız ve saygıdeğer basın mensupları. 2021 yılı İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı
münasebetiyle 27-31 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz İstiklal Marşı
temalı Uluslararası Sempozyuma hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Değerli konuklar,
Her millet, kendi bağımsızlık destanını anlatan milli marşlarla, hürriyet aşkını dünyaya ilan
etmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Fransız İhtilali’nden sonra yaygınlık gösteren bu anlayış, beka
süreciyle sınanmış her milletin, vazgeçilemeyecek en büyük ülküsünün “bağımsızlık” olduğunu
gösteren tarihi bir gerçekliktir. 1918 yılında önce Mütareke yaptırımlarının ardından dayatılan Sevr
Antlaşması ve sonrasında İstanbul’un işgaliyle Osmanlı Devleti sarsılmışken, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarının girişimiyle milli bir devlet kurmanın ilk adımları atılmış, büyük bir
zaferle sonuçlanacak destansı mücadelemizin ruhunu aksettirecek milli bir marşa ihtiyaç
duyulmuştur. Hepinizin bildiği üzere İstiklal Marşını belirlemek üzere açılan yarışmada, Mehmet
Akif Ersoy; ödül konulduğu için katılma noktasında önce çekimser davranmış, hatırlı dostlarının
tavassutuyla Balkan Harplerinden itibaren ruhunda kaynayıp duran istiklal aşkını, ateşli dizelerle
kâğıda dökmüştür. Bu yönüyle Mehmet Akif Ersoy, milletimizin ve devletimizin bekasıyla sınandığı
en buhranlı günlerde millî davamızın ve İslam âleminin dertlerine tercüman olmuş ve maşerî vicdanda
haklı bir yer edinmiştir. İman ve ahlak timsali olan Akif, hepimizin başucu kitabı olması gereken
Safahat’ı ve özellikle de İstiklal Marşıyla “Millî Şair” olma vasfını hakkıyla kazanmıştır. İstiklal
Marşı, sadece ülkemizin değil, 1000 yıldır bu topraklarda at koşturmuş; hak, hukuk, adalet ve huzurun
en büyük garantörü olmuş Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin ve bütün İslam milletlerinin dayandığı
milli ve insani değerleri yansıtan bir mutabakat metnidir. Öyle ki, bugün insanlığın en elzem
ihtiyaçları olan bağımsızlık, hak, iman, ahlak, vicdan ve “medeniyet” kisvesine bürünmüş
emperyalizme karşı topyekûn mücadele ruhu, İstiklal Marşı’mızda en canlı ve en çarpıcı şekilde dile
getirilmiştir.
Akif, Safahat’ın Birinci Kitap’ından başlayarak Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih
Kürsüsünde, Hâtıralar, Asım ve Gölgeler adlı kitaplarının her birisi millî meselelerimizi terennüm
eden, bir ideali ve davası olan eserlerdir. Bütün bu kitapların gayesi birdir: Vatan sevgisi, bağımsızlık
sevdası her gayenin üstündedir. Aydın, sadece müspet ilimlerle değil, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve
güzel ahlâkıyla da içinden çıktığı topluma karşı her zaman sorumludur. Gözünü dünyadaki bilimsel
ve teknik gelişmelere kapatmış aydınlar kadar, sadece mahalli kültürden beslenen düşünürler de
toplumun dertlerine yönelik sağlıklı reçeteler sunamazlar. O halde yarınımız olan gençlerimiz,
evrensel değerlere kayıtsız kalmadan kendi milli ruhundan da kopmadan ancak Akif’in idealize ettiği
Asım neslinin bir ferdi olarak kendini konumlandırmalıdır.
Sayın Bakanım, Değerli Misafirler;
Kurulduğumuz günden beri taşıdığımız ismin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu yerine
getirmek için Mehmet Akif Ersoy adını taşıyan çok sayıda bilimsel yayınlar, kongreler, konferanslar
düzenledik. Uluslararası düzeyde ödül programlarını hayata geçirdik. Onun adını taşıyan müze ve
kitaplıklar kurduk. Sergiler ve konserler düzenledik ve onun doğduğu coğrafyaya uzanıp Balkan
ülkelerinde Akif temalı etkinliklere imza attık. Tüm bu etkinlerdeki amacımız vatan şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’u bir fikir insanı bir dava adamı olarak gençlerimize daha iyi anlatmak ve anlamak içindi.
2021 yılının İstiklal Marşı yılı olması omuzlarımıza tatlı bir mesuliyet daha yükledi. Bu amaçla
Mehmet Akif Ersoy eksenli çalışmalarımıza daha da hız verdik. Mart ayında bizzat Sayın
Cumhurbaşkanımızca Külliye’de takdim edilen Uluslararası Mehmet Akif ödülleri başta olmak üzere,
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onlarca faaliyet içeren hummalı bir çalışmanın içinde olduk. Şu anda da bu çalışmaların önemli bir
ürünü olan ve 25 ülkeden katılım sağladığımız “İstiklal Marşı” temalı 3. Uluslararası Sempozyumu
gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu uluslararası sempozyum, Mehmet Akif
Ersoy’u bir kez daha anmamıza, onun sanatını ve eserlerini yeni bir gözle değerlendirmemize,
tertemiz ve sarsılmaz ahlâkını gençliğe rol model olarak göstermemize önemli bir fırsat olacaktır.
Bu vesileyle bizleri miras bıraktığı eserleri ve tertemiz ahlakı etrafında bir araya getiren İstiklal
şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.
Teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bayram Özçelik*
Saygıdeğer Genel Başkan Vekilim, çok kıymetli Bakanım, çok kıymetli Hanımefendiler, çok
kıymetli Valim, çok değerli Rektörlerimiz, çok kıymetli Başkanım ve Hanımefendiler, Öğretim
Görevlileri, Araştırma Görevlileri hocalarım hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm siyasi partilerin katılımıyla 2021 yılının İstiklal Marşının
100. Yıl’ı ilan edilmesiyle beraber Üniversitemiz; Türkiye’nin dört bir tarafından eğitim
üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Mehmet Akif Ersoy’umuzu
daha yakından tanımak, O’nun ideallerini anlamak ve yaşatmak üzerine hem Akif ile alakalı hem de
İstiklal Marşımızla ile alakalı birçok etkinlikte baş rol oynuyor. Biliyorsunuz 20 Aralık 1873 Mehmet
Akif Ersoy’un doğum günü. 27 Aralık 1936 vefat yıldönümü. Aralık ayının 27’sinde de biz yine
Mehmet Akif’imizi anıyoruz.
Mehmet Akif Ersoy’un Burdur ile bağlantısını hepimiz çok iyi biliyoruz. Birinci Meclisin
milletvekili. TBMM’de birinci mecliste Milli Mücadeleden sonra Anadolu insanına ulaşmak üzere,
özellikle milli mücadele sırasında Anadolu’yu gezerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında
bütünleşip, bu mücadelenin verilmesi gerektiğini en şiddetli bir şekilde anlatıp, gönüllerde makes
buldurup, bu mücadelenin içine Anadolu insanını sokan kişi. Peki Mehmet Akif Ersoy Milletvekili
seçilirken niçin Burdur’u tercih etti? Mehmet Akif Ersoy Anadolu’yu gezerken Afyon’a, Sandıklı’ya
geliyor, Burdur’a geliyor. Burdur’da konuşmalar yapıyor. Akabinde Ankara’ya döndükten sonra
kaynaklar ifade ediyor ki, en az 3-4 defa Burdur’dan heyetler Mehmet Akif Ersoy’u Ankara’da ziyaret
edip, bir kadirşinaslık örneği gösteriyorlar. Burdurlular Mehmet Akif Ersoy’u her ziyaretinde heyetler
halinde geliyorlar, böylece bir gönül birlikteliği doğuyor.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2006 yılında üniversitesi olmayan illerde üniversite
kurulması kararını kıymetli Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz aldıktan sonra ilk kurulan 15
üniversitenin arasında yer aldık. Sinevizyonda da gördüğünüz gibi üniversitemiz Mehmet Akif
Ersoy’un düşünce dünyasına denk gelen izdüşümü olan bir profil çizdi. Mehmet Akif Ersoy ilime,
bilime, fenne önem verdi. Üniversitemizin en büyük akademik alanlarından biri Eğitim Fakültesi.
Eskiden öğretmen okulumuz vardı burada. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Baytardı, Veteriner
Hekimdi. Üniversitemizin hayvancılık alanında ve tüm alanlardaki gelişimini sürdürdüğünü hep beraber
görüyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Burdur’umuza kadar gelip Burdur’un güzelliklerini görecek olan
misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli Bakanıma her zaman bize destek olduğu, öncülük
yaptığı için şükranlarımı sunuyorum. Yine kıymetli hanımefendileri Sevgi Hocam üniversitemizle ilgili
yakından ilgilendiler.
Bizim bir iddiamız var. Yeni kurulan üniversitelerin içerisinde en iyi ilerleyen, en hızlı ilerleyen
ve keyfiyet ve ehemmiyet açısından da kendisini geliştirmeye çalışan bir üniversite olduğumuzu iddia
ediyorum.
Saygılar sunuyorum.

*

Burdur Milletvekili

xxvi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ali Arslantaş†
Sayın Bakanım, Saygı Değer Hanımefendi, çok kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler;
3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumumuzun Üniversitemize, İlimize, Ülkemize
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katılımlarınız şeref verdi efendim. 25 ülkeden bildirilerini
sunacak olan bilim insanlarımıza ilimize ve üniversitemize gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür
ediyorum.
Mehmet Akif, Mehmet Ragif i1289 yılı ebcet hesabıyla Ragif yapıyor. Ragif’in telaffuzu çok kolay
olmadığı için Mehmet Akif olarak sonra değişiyor. Mehmet Tahir Efendi Arnavutluk’tan İstanbul’a
okumaya geliyor. Emine Hanım da Buharalı. Yani Mehmet Akif yüz de yüz yerli ve milli bir ailenin
Fatih’te büyüyen çocuğu. Babası bulunduğu medresenin rektörlüğüne kadar yükselmiş ama maalesef O
15 yaşındayken 1888’de vefat ediyor. Bu sırada Mehmet Akif Kaymakam, Vali olmak hevesiyle İdadide
okuyor. Aradan çok vakit geçmeden 3 ay sonra evleri de yanıyor. Annesinin akşam yemeğindeki
sofrasında bir tabak eksik olsun diye Halkalı’daki yatılı okula gitmek zorunda kalıyor. Böylece bütün
hayatı idealleri değişiyor. Orada baytar olarak devam ediyor. O’nu 19 yaşında devlet memuru olarak
görüyoruz, 22 yaşında da müfettiş oluyor. Çok kısa sürede yükseliyor. Sebil'ür-Reşad’da Sırat-ı
Müstakim’de yazılar yazıyor.
Baytar mektebinde okurken, mektebin başpehlivanı olan Ermeni herkesi yıkmaya başlıyor. Tuş
etmeye başlıyor. “Feslilerden başka kimse kalmadı mı?” diyor. Hiç güreş bilmezken pehlivanlığa da
başlamak durumunda kalıyor ve bu başpehlivanı yeniyor.
Devlet memurluğu devam ederken Balkan Savaşlarının hemen akabinde biz Mehmet Akif’i
Almanya’da görüyoruz. Artık teşkilatı mahsusanın bir elemanı. Almanların, İngilizlerle savaşırken esir
ettikleri Müslüman coğrafyasının insanlarına savaşın ne savaşı olduğunu anlatmak üzere Osmanlı
Devleti adına esir kamplarında o Müslümanlarla iç içe. Bir bakıyorsunuz O’nu Yemen’de
görüyorsunuz. O devenin üzerindeki resmini hatırlarsınız. Zenci Musa ile orada tanışıyor. İsa’nın
omzuna basarak göğe yükseldiğinden bahsettiği Zenci Musa’yı biz onunla tanıyoruz.
Mehmet Akif’in sadakat insanı olduğunu görüyoruz. Söz verdiği için erken ölen diğerinin
çocuklarına bakacak diye bir arkadaşıyla sözleştiği için vefat eden arkadaşının üç tane çocuğuna, kendi
çocuklarıyla birlikte bakmaya başlıyor. Fatih’ten çok fırtınalı yağmurlu bir günde Üsküdar’a geçip
Beylerbeyi’ne kadar yürüyerek sözünü yerine getiriyor. Buluşmaya gittiği arkadaşı komşuya kahve
içmeye gitmiş yıllarca onunla küs kalıyor. Onu tam bir vefa insanı, söz insanı olarak görüyoruz.
En sonunda da iki dergide yazı yazıyor. Şair, tarım teşkilatın en önemli müfettişlerinden biri, hatta
başmüfettişi. Bütün bakanlıklarda hürmetle karşılanırken “Burdur Mebusu seçildiniz” çağrısı ile
gördüğü lüzum üzerine hemen istifa edip Ankara’ya gidiyor. Gitmeden önce de Eşref Edib’e uğruyor
“O Hilâfet makamına, şehristanlık makamına git milli mücadelede ve Ankara Hükümeti aleyhine bir
şey yapmasınlar gibi tehditvari bir mektup bırakıyor. Peşinden alınan idam kararlarında da ne kadar
haklı olduğunu görüyoruz.
Mücadeleyle geçmiş bir hayatı 1936’da sona erdiriyor. Ama zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen
ecdadına sahip çıkan ve Milletinin İstiklaline marş yazan bir büyüğümüz olarak hafızalarımızda yer
ediniyor.
Üniversitemizin isminin de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olmasından ziyadesiyle mutluyuz.
Çünkü bu ismin Ankara’da birçok kapıyı açtığına rektörümüz şahit. Bu açıdan da şanslıyız diyorum.
Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum efendim.

†

Burdur Valisi

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş*
Çok değerli Valim, değerli Milletvekili Arkadaşım, değerli Rektörüm, değerli Belediye Başkanım,
Burdur ilimizin saygı değer yöneticileri, dünyanın dört bir tarafından üniversitelerin ve araştırma
merkezlerinin çok değerli Hocaları, kıymetli Öğretim Üyesi arkadaşlarım, değerli Basın Mensupları
hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum.
Bugün burada bu güzel Üniversitede Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazışının 100. Yılını
idrak ettiğimiz bu yıl içerisinde sizlerle birlikte böylesine önemli uluslararası bir konferansta
bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Az evvel sine vizyonda da izlediğimiz Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren bütün aşamalarını takip etmiş birisi olarak
üniversitemizin böylesine bir önemli seviyeye gelmiş olmasını da her türlü takdirin üstünde
değerlendirmek gerektiğini ifade ediyorum. Başta Rektör Hocamız Adem Bey olmak üzere bu
üniversiteye büyük bir şekilde gönül vererek, bu mücadeleye destek olan bütün arkadaşlarımıza,
milletvekillerimize ve her şeyden önce de üniversiteyi ilk günden itibaren fevkalade şekilde ciddiyetle
önemseyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy’un ismini taşımaktadır ve bu büyük
sorumluluğun altındadır. Ama şükür ki Üniversitemiz belli bir seviyeye gelmiş durumda. İnşallah
bundan sonra da gençlerimizin ve uluslararası bilim hayatının içerisinde iyi bir şekilde yetiştirilerek
ileriye doğru hazırlanmasında örnek olacak üniversitelerden birisi olacaktır. Tekrar bu sempozyumun
da hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Yurtdışından gelen değerli konuklarımıza hoş
geldiniz diyorum. Böylesine güzel bir kampüste, güzel bir sonbahar havasında bir arada oluyoruz.
İnşallah bu konferanstan, bu sempozyumdan da güzel sonuçlar çıkacaktır.
Tabi Mehmet Akif Ersoy hakkında ne kadar konuşulursa, ne kadar yazılırsa yıllarca olduğu gibi
bundan sonra da devam edecek olan Mehmet Akif Ersoy çalışmaları ne söylerse, ne yazarsa az
kalacaktır, eksik kalacaktır. Ben de böyle bir uluslararası sempozyumun açış konuşmasıyla ilgili teklif
geldiği zaman oturdum çalıştım. Akif’i iyi tanıyoruz, yakından tanıyoruz ama böyle değerli topluluğa
çok kısa bir müddet içerisinde Akif ile ilgili neler söylenebilir, buna çalıştım.
Akif, çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve kendisini farklı açılardan tanımlanmış bir şahsiyettir.
İslam şairidir, vatan şairidir, İstiklal şairidir. Mehmet Akif bir tarafından baktığımız zaman büyük bir
şair, ama olayları ve dünyayı incelemesine baktığımız zaman en az şairlik vasfı kadar kuvvetli olan
tarafı da çok geniş derin bir entelektüel ihataya sahip olan çok ciddi bir alt yapısı var. Büyük bir düşünce
adamı ve büyük bir entelektüel. Ama bunun ötesinde Akif ‘in olayları sadece teşhis eden, sadece
seyreden değil, aynı zamanda bütün bu olayların içinde bütün gücüyle yer alan var olan bir siyasal
aktivist tarafının olduğunu da görüyoruz. Az evvel Sayın Valimiz de ifade etti. Yemen’e deve sırtında
gitmesi, Anadolu’da birçok şehri İstiklal Mücadelemizin fitilini ateşlemek için ziyaret etmesi, camilerde
vaaz vererek geniş kitlelere İstiklal ruhunu aşılayan o gayreti onun siyasal aktivist tarafını ortaya
koyuyor.
Ayrıca Akif’i tanımlayanların çok sıklıkla kullandığı önemli tanımlamalardan birisi de Akif’in çok
sağlam bir iman sahibi olmasıdır. Hatta buna Nazım Hikmet de biliyorsunuz şahit olmuş, o da bunu
teyit etmiştir. Dosdoğru bir ahlak abidesi olmasıdır. Bu özellikleriyle de tanıyan ve kendisiyle temasa
geçen herkesin şahsiyetine hayran kalmış olduğu fevkalade önemli bir isimdir. Yine Akif’in kişiliğine
baktığımız zaman Hürriyetin, özgürlüğün, zulme karşı mücadele etmenin ve bu anlamda da her türlü
gayretin içerisinde olmanın kendi kişisel hayasında şiar haşine geldiği yeni bir aydın tipini ve özellikle
yaşadığı çalkantılı döneme cevap olan görüşleriyle de insanlara ışık tutan bir rehber olduğunu herhalde
söylemek abartı olmayacaktır.
Ayrıca Akif’in Millet anlayışının da kendine has bir millet anlayışı olduğunu söylemek gerekir.
Özellikle milliyetçilik cereyanlarının kavmiyetçilik akımlarının Osmanlı Cihat Devletini dağıttığı bir
dönemde millete vurgu yaparak devletin kendisinden menkul bir gücü ve kutsiyetinden ziyade; gücünü
milletten alan bir devlet anlayışı üzerinde bina etmiş olduğu bir devlet anlayışını Akif’te görüyoruz.
Velhasıl Akif, halka haykıran, toplumsal iradenin ve toplumsal vicdanın sesi olmuş büyük bir tarihi
şahsiyettir. Türkiye’nin İstiklal Milletimizin İstiklal Şiirini yazmış olması, O’nun için bir tesadüf
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değildir. Bütün bunların hepsini bir araya getirmiş, böylesine büyük bir iman taşıyan gönlün ve
böylesine bir aydınlık zihnin ürünü olarak o dizeleri kaleme alabilmiştir. Az evvel de ifade edildiği gibi
300’den fazla şiirin yarışmaya katıldığı, finale kaldığı ve hiç birisinin beğenilmediği bir ortamda Akif’in
bir yerde de zorla ikna edilerek hepinizin bildiği İstiklal Marşını yazması çok şükür Türkiye’ye
unutulmaz bir İstiklal Marşı yazılmasına vesile olmuştur. O’nun sözleriyle bir kere daha söyleyeyim;
‘Cenab-ı Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin’ kıyamete kadar Osmanlı’nın
Selçuklu’nun külleri üzerinden doğan ve inşallah 2023’te 100. Yılını idrak edeceğimiz Cumhuriyetimiz
kıyamete kadar baki kalsın.
Değerli dostlar, değerli bilim adamı arkadaşlarım,
Biliyorsunuz her insan yetiştiği muhitle birlikte oluyor. Akif’in yetişmesinde hayatı içerisinde ben
6 tane önemli muhitin altının çizilmesi gerektiğinin kanaatindeyim. Bunlardan birisi az evvel yine ifade
edildi. Kendi ailesi ve rahmetli babası Tahir Efendi’nin, Tahir hocanın onun etrafının oluşturmuş olduğu
ilmi fikri bir muhit. Fatih’te İstanbul’da Fatih Medreselerinde ders anlatma seviyesine kadar yükselmiş,
o günkü tabiriyle, bugünkü tabiriyle de rektörlük seviyesine kadar gelmiş olan Tahir Hoca sahih İslam
itikadını, Akif başta olmak üzere sadece ailesi ve yakın çevresine öğretmiş değil, aynı zamanda Tahir
hocanın yakın ilmi çevresi ve ilmi muhiti de Mehmet Akif’in çok güçlü bir itikatla, çok sahih bir inançla
ve Anadolu irfanını oluşturan o temel hassasiyetlerle yetişmesine vesile olmuştur. Onun için diyebiliriz
ki, Akif’in yetişmesindeki birinci çevre, birinci halka, birinci muhit babası ve babasıyla birlikte oluşmuş
olan o çevreden edinmiş olduklarıdır. Ve en kuvvetli belki köklerini oluşturan en kuvvetli damar da
burasıdır. Akif bildiğiniz gibi o muhitin etkisinde kalarak çok küçük yaşlarda Arapça ve Farsça
öğrenmiştir. Dolayısıyla bu birinci halkanın, birinci muhitin Akif’in şahsiyetini kemikleştiren,
kökleştiren en önemli ortam olduğunu ifade etmek gerekir.
İkinci ortam ise biz zatî yaşadığı çağın şartlarıdır. Bir taraftan maalesef art arda gelen o yenilgiler,
çözülmeler. Koskoca Osmanlı Cihan Devleti’nin içerden ve dışardan gayretlerle çözülme ve çöktürülme
sürecine girmiş olması. İçerdeki milliyetçilik akımlarının artması ile birlikte Balkanlar bir tarafta,
Yemen’e kadar uzanan Arap Dünyası bir tarafta. Kuvvetli ırkçılık cereyanları sayesinde içerdeki o
toplumsal dokunun zayıflamaya başlaması, bunun vermiş olduğu hüzün. Diğer tarafta özellikle de
dönemin şartları içerisinde gelişmeye başlayan Islahat Fermanları, Kanuni Esasiyeler, mutlakıyetten
kurtulma meselesi, Avrupa’da gelişen hürriyet kalkınma gelişme ve müsavat gibi fikirlerin oluşturmuş
olduğu, o birbiri ile zaman zaman çelişen, birbiri ile zaman zaman ittifak eden bu fikirlerin vermiş
olduğu kuvvetli bir türbülans. Bu dönemin temel sorusu o dönemin aydınları içerisinde farklı çözümler
bulmuş olmakla birlikte hepsinin temel sorusu nasıl olacak da bu içinde bulunduğumuz durumdan
kurtulacağız ve nasıl köklerimiz üzerinden ayağa kalkacağız sorusudur. Maalesef bir kısmı,
kurtuluşumuzu; bizim temel değerlerimizden, medeniyetimizden, sahip olduğumuz tarihsel
birikimimizden soyutlanmak, uzak durmak ve Batı’ya benzemek, Batılı gibi olmak şeklinde tanımlamış.
Akif gibi önemli şahsiyetler ise dönemin önemli şahsiyetleri ise yeniden kendi köklerimiz üzerinde
yükselebileceğimizi, güçlenebileceğimizi ifade eden bir tezin içerisinde olmuştur. Dolayısıyla
diyebiliriz ki, Osmanlı Cihan Devleti’nin yaşamış olduğu siyasi, içtimai ve fikri türbülans Mehmet
Akif’in çok kuvvetli bir şekilde yetişmesine vesile olmuştur. Ve onun için yazdığı bütün eserlerinde
biliyorsunuz daha çok Osmanlı Cihan Devleti’nin coğrafyasındaki ortaya çıkan bu toplumsal
meselelere, hem de milletin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı fikri üzerinde yoğunlaşmıştır. İkinci
muhitin bu olduğu kanaatindeyim.
Akif’in Akif olmasını sağlayan üçüncü temel muhit ise, çok küçük yaşlardan itibaren kazanmaya
başladığı sorumluluk bilincidir. Az evvel yine ifade edildi. Aslında Mülkiye Mektebinden devam
ederek, o yolda yürümesi planlarını yaparken, hayatın getirdiği şartlar, babasının çok erken yaşta vefat
etmesi ile ailesinin sorumlulukları dolayısıyla baytar mektebine yazılmıştır. Baytar mektebine yazılması
Mehmet Akif’in önüne yeni bir muhit getirmiştir. Babası ve içinde bulunduğu İstanbul şartları
dolayısıyla İstanbul’un yüksek ilmi seviyelerindeki muhitleri ile tanışan Mehmet Akif, baytar mektebi
öğrencilerinin doğası gereği Anadolu’nun dört bir tarafından erken yaşta istihdam garantili olduğu için
gelen Anadolu’nun bütün o evlatlarıyla tanışma imkanı bulmuş ve sadece Anadolu değil, Osmanlı
Devleti’nin bütün coğrafyalarından farklı kesimlerden insanlarla buluşarak, bu anlamda geniş halk
tabakalarının temsilcileriyle aynı ortamda fikir teatisinde bulunma imkanına kavuşmuştur. Diyebiliriz
ki baytar mektebi Mehmet Akif'e sadece veteriner hekimlik sıfatını kazandıran bir yer değil aynı
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zamanda geniş coğrafyalardaki Vatandaşlarımızın nasıl yaşadıklarını ne düşündüklerini ve meselelere
nasıl baktıklarını öğrendiği bir laboratuvar olmuştur. Ona üçüncü temel muhitini oluşturan imkanları
sağlamıştır.
Tabii ki Akif'in entelektüel çevrelerle ve bizim Anadolu coğrafyasının dışındaki aydınlarla
buluşmasını sağlayan olgu da basın-yayın alanındaki faaliyetleridir. Sebilürreşat ve sırat-ı müstakim
dergileri etrafında oluşan çabalarıdır. O dergilerin her birisinin tabiri caizse bir büyük mayalanma
merkezi olarak o dönemin fikri hayatına yaptığı katkılardır ve bu katkılar içerisinde Mehmet Akif beyin
unutulmaz yeridir.
O dönemler içerisinde Ebülümardin ile arkasından Eşref Edip Ferkan'la çok ciddi temaslarının
olduğunu, yine sonradan dönemin sadrazamlarından Sait Halim Paşa ile o dönemin büyük fikir
adamlarından mütefekkir derinden Sait Halim Paşa ile yine bizim muhitimizin dışında mesela Safahatta
Süleymaniye kürsüsünden Asya'nın ve Afrika'nın bazı özelliklerinden bahsediyor. Akif oraları hiç
görmedi. Aslında oradaki görüşler Akif'in dilinden dile gelmiştir. Ama bildiğiniz gibi Abdül Reşit
İbrahim'in işleridir. Ben de mezarını Japonya'da ziyaret imkânına kavuştum. Aynen zenci Musa gibi
Osmanlı Cihan Devletine fikri anlamda büyük katkıları olmuş önemli bir isimdir Abdül Reşit İbrahim.
Türkiye'yi Orta Asya ile hem Japonya Prensi ile o günün şartları içerisinde buluşturan bir isimdir
Akif. Hepimiz biliyoruz ki Abdül Reşit İbrahim ile çok yakın dosttu ve onunla entelektüel mecliste
yaptığı sohbetler sonucunda Süleymaniye kürsüsünde aslında onun görüşlerini kendi kalemi ile dile
getirdi. Yine Cemalettin Efkani’nin, Muhammed Abdül'ün, Reşit Rıza'nın ve diğer İslam dünyasındaki
fikri hareketlerinde yakından takipçisi olmuş Sebilürreşat ve Sırat-ı Müstakim dergileri üzerinden de
ciddi bir şekilde oraya katkıda bulunmuştur.
Mehmet Akif'in tabii bu arada önemli bir uluslararası ayağı da Azerbaycan milli şairi Hüseyin
Cavit beyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki hocalığı sırasındaki tanışmasıdır. Beşinci
muhiti de böylece Edebiyat Fakültesi'ndeki hocalığı dönemi olarak görmemiz mümkündür. Orada çok
sayıda entelektüel ile çalışmış çok sayıda öğrenci yetiştirmiş Hüseyin Cavit Bey bunlardan birisidir ve
bu anlamda hem İslam dünyasının, Türk dünyasının farklı yerlerindeki gelişmeleri takip etmiş, hem de
oralara tabiri caizse tohum ekmiş, bilim adamı yetiştirme imkânına ortaya koymuştur.
Değerli kardeşlerim, çok değerli katılımcılar,
Mehmet Akif'in altıncı temel muhiti camilerde vermiş olduğu vaazlar ve Anadolu'nun Osmanlı
coğrafyasının farklı yerlerinde yapmış olduğu halka dönük büyük cemaatlerle buluşmaları. Hürriyet,
Kalkınma, İstiklal meselesinde onlarla birlikte Anadolu'nun yeniden kurtuluşu meselesinde paylaştığı
fikirleridir. Bu anlamda O’nu tam bir siyasal aktivist olarak görüyoruz. Cami kürsülerinde yapmış
olduğu vaazlar içerisinde özellikle Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camii'nde yapmış olduğu vaaz
unutulmaz bir vaazdır. Bugün üniversitelerimizde ders olarak okutabileceğimiz bir vaazdır. Orada
özellikle Osmanlı'nın son yıkılış döneminde Batıcı modernizmi batılılaşma olarak algılayan,
batılılaşmayı da taklitçilik olarak algılayanların oluşturduğu o yenilgi psikolojisine çokça atıf yapar.
Gençlerimizi “işte yenildik, biz buradan artık çıkamayız” şeklinde değil, biz gençlerimize
Müslümanlıkta Yeis yoktur ileriye doğru çok daha kuvvetli bir şekilde gençlerimizi yetiştirmemiz
gerekir, özgüven aşılamamız gerekir” diyerek Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı vaaz muhteşem bir vaaz.
Bunun üniversitelerimizde ders olarak okutulması lazım. Hatta daha ilerisini söyleyeyim Milli Güvenlik
Akademilerimizde de ders olarak okutulması lazım. Çünkü Akif'te biliyordu ki bugün çok daha net
görüyoruz. Bir milletin her şeyi olabilir. Topu tüfeği olur, uçağı olur, yolları olur, havaalanları olur,
imkanlar nispetinde bunları yaparsınız. Ama bir milletin özgüveni olmazsa o milletten hiçbir şey olmaz.
İşte Akif özgüveni aşılayan o milli ruhla bugüne kadar ayakta durmuş bir büyük şahsiyettir. Bu vesile
ile bu özelliği bakımından, bu fikri bütünlüğü bakımından Mehmet Akif'i hayırla rahmetle Şükran'la bir
kere daha yad ediyoruz. Ayrıca Fatih Camii'nde, Beyazıt Camii'nde, Süleymaniye Camii'nde yaptığı
vaazların her birisi ayrı bir ders niteliğindedir. Hazer-el Bayram Bey'in de ifade etmiş olduğu
Anadolu'da, Dinar'da, Burdur'da, Kütahya'da, Afyon'da bu çevrede yapmış olduğu halkı Milli
Mücadele'ye teşvik eden konuşmaları yine aynı şekilde Yemen'de oradaki insanlara kavmiyetçilik ne
büyük bir bela olduğunu anlatan görüşleri her birisi ders niteliğindedir ve bu anlamda Akif'i oluşturan
6. Halka da daha da geniş olan halka da burasıdır. Ben Mehmet Akif'in 6 önemli halkanın her birisinin
belki ayrı ayrı ele alınarak her birisinin de birbirlerine karşı olan geçişleri tespit edilerek, uzun yıllar
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boyunca bilimsel araştırmaların konusu olmaktan asla uzaklaşmayacağına inananlardanım. Onun için
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tebrik ediyorum. Gezdiğimiz zaman, yurtdışına baktığımız zaman
özellikle Balkan coğrafyası ve Türk dünyasında Mehmet Akif Ersoy'a olan ilginin artarak devam ettiğini
görüyoruz. Bunun sadece bir milli şair olma dolayısıyla değil, onun ötesinde bu saydığım özellikleri ile
birlikte Mehmet Akif'in gerçekten uzun ilmi araştırmaları konusu olacağına yürekten inanıyorum.
Değerli kardeşlerim
Mehmet Akif görüşleri ile mücadelesi ile fikriyatıyla 100 sene öncesinde kalmış olan bir
entelektüel bir aktivist bir düşünce adamı bir şair iyi bir mümin olmanın ötesinde bugün bile fikirleri ve
yaptığı mücadele bugün bile devam eden önemli bir şahsiyettir. Şunu çok net söyleyebiliriz, dönemler
değişti, dönemin siyasi şartları değişti, siyaset figürleri değişti, bilim adamları değişti, insanların olayları
kavrayış şekilleri, tarzları değişti ama hiç şüphesiz söyleyebilirim ki meşrutiyetten tanzimat
fermanlarından bugüne bu topraklarda yapılan tartışmanın ana mahiyeti hiç değişmedi. Bugün de aynı
tartışmalara sahibiz. Bunun ana ekseni tanzimatın o meşhur tartışmasıyla İslam mani terakki midir, değil
midir? Tartışmasıdır. Yani batı karşısında yenildik. Bunun birçok sebebi var bunu sizler bilim adamı
olarak benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir kısmı sistemin içindeki aksaklıklardan, bir kısmı dışarıdaki
baskılardan, bir kısmı emperyalist ülkelerin çalışmalarından, bir kısmı da sosyal hayattaki kültürel
hayattaki zorluklarımızdan kaynaklanan onlarca sebep var. Batı medeniyeti karşısında geriledik. Batı
üstün oldu, galip geldi. Niçin galip geldi? sorusu o dönemin sorusuydu. Nasıl yeneriz yeniden biz nasıl
ayağa kalkarız sorusu önemli bir soruydu. Ama maalesef bu soruya bir kısım hem de uzun yıllar etkili
olmuş fikir dünyasında ve Siyaset dünyasında etkili olmuş bazı çevreler açık söyleyeyim işin kolayına
saparak modernleşmeyi batılı gibi olursak, batılı gibi düşünürsek, batılının düşündüğü tarzlarda,
yaşadığı şekillerde yaşarsak, biz de adam oluruz, biz de onlar gibi oluruz zannederek o yolu tercih ettiler.
Böyle olduğu için de bizim bize ait olan değerlerimizden bizi batı mefkuresinden farklı kılan
değerlerden kurtulmamız, ayaklarımızdaki bağları çözerek batılıların istikametinde yürümemiz
gerekirdi. Ama bu tezi ortaya koyan fikir adamları ve siyaset adamları şunu unuttular ki, her Millet
kendi kökleri üzerinde yükselir. Başka bir ağaçta başka bir gövdede yükselen bir ağaç olmadığı gibi
başkasının kültürel ortamında yetişen büyüyen bir Millet de asla olamaz. Hele hele Osmanlı gibi,
Selçuklu gibi büyük bir dünya imparatorluğu kurmuş ve çok köklü medeniyetler kurmuş olan milletin
mukallit olarak yükselmesi asla mümkün değildir. Mutlaka kendi ayaklarımız üzerinde güçlü bir şekilde
yükseltmemiz lazım. Bunu Sehvenderzade güzel sözleri ile tanımlıyor; ‘İçimizde bir Fransız gibi Raks
edenimiz, bir İngiliz gibi şarap içenimiz, bir İtalyan gibi sanat eserlerinin etrafında önünde gezerek
onlara ilgi ile izleyenlerimiz var. Ama “içimizde fabrika yapacak bir mühendisimiz, uçak yapacak bir
mühendisimiz, köprü yapacak bir mühendisimiz yoktur” diyor. Çünkü Şerif Mardin'in de çok güzel
ifade ettiği gibi Türk modernleşmesi dünyanın en çarpık modernleşmesi olarak algılanmış ve Batıda ne
varsa onu getirirsek adam oluruz ve milleti de yukarıdan jekoben bir tavırla batılı gibi bir değerler
içerisinde yetiştirirsek milleti de adam ederiz diye düşünen bir zihniyetle maalesef Türkiye uzun yıllar
kaybetmiştir. İşte aynı dönemde biliyorsunuz Japonya'da modernleşti. Neji restorasyonlarda Japonlar
adamlarını gönderdiler. Avrupa'da ne varsa hepsini aldılar. Kendi kültürel hayatlarından vazgeçmeden
o kendi kültürel atmosferlerini batıdaki ilmi, fenni, teknolojiyi adapte ederek büyük bir çıkışı sağladılar.
Dolayısıyla bir tarafta bunlar vardı. Bir tarafta da demin isimlerini ifade ettiğim Ebülürmardin gibi,
Eşref Edip Fergan gibi, Şehbenderzade gibi, Sait Halim Paşa gibi, Mehmet Akif gibi o dönemin
içerisinde itiraz eden ve hayır biz kendi medeniyetimiz üzerinde yükselebiliriz. Yeter ki kendi
köklerimiz ile buluşmasını becerebilelim diyen aydınlar vardı. Ondan sonraki süreçlerde de yine Necip
Fazıllarla, Cemil Meriçlerle, İdris Küçükömerlerle, Sezai Karakoçlarla, Şerif Mardinlerle bu anlamda
kendi medeniyetimizin üzerinde yükselebileceğimiz iddiası fikri alanda da, siyaset alanında da milli
siyaset çizgisini destek veren siyaset büyükleri ile Türkiye bugünlere kadar bu mücadeleye devam
ettirdi. Mücadelenin temelinde bu cümle vardır İslam mani Terakki midir değil midir? Yani bu millet
köklerinden yükselebilir mi yükselemez mi? Ayrıca yine Akif'in o dönem içerisinde yaptığı
tartışmaların ne yazık ki bugün de geçerli olduğunu görüyoruz. Bunların en başında gelen hususiyet ise
İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, dağınıklığı ve ortak bir mefkurenin etrafında toparlanamama
durumdur. Ortak bir dayanışma ruhunu yeniden kazanamaması meselesidir. Bugün bölgemizin ve
dünyanın siyasetini bizim coğrafyamızın siyasetini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etmek
isterim. Ne yazık ki baktığımız zaman Yemen'den Afganistan'a, Suriye'nin Irak'ın kuzeyinden başka
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bölgelere kadar Libya'ya kadar Mısır'a kadar İslam dünyası işlerini kendi arasında istişare ile karşılıklı
rıza ile sorunlarını çözebilme becerisini kazanamadıkları gibi ortak hedefler noktasında ortak
müşteriklikler noktasında bir toparlanmayı da maalesef sağlamakta yüzyıl evvel olduğu gibi bugün de
ciddi bir şekilde zaaf içerisindeyiz. Yine Akif'in o dönemi içerisinde tartıştığı bir başka konu bugün yine
geçerliliğini koruyan bir konudur.
Değerli kardeşlerim,
Ben haritalara şöyle alıp bir incelemiştim. 20 yüzyılın başındaki 1900'de ki Osmanlı haritası ile
sadece 20 yıl sonraki 1920'de ki Osmanlı haritası maalesef İçler acısı bir farklı ortaya koyuyor. Yaklaşık
4 milyon kilometre kareden bugünkü 780 bin kilometre kareye düşmüşüz. Bugün Balkanların o zaman
tamamen Mezopotamya'nın önemli bir kısmı bırakın önemli bir kısmı Suriye'nin önemli bir kısmı,
Filistin topraklarının tamamı, Mısır'ın önemli bir kısmı, Libya'nın önemli bir kısmı, Osmanlı
topraklarının içerisindeydi. Hakeza Yemen. Ama maalesef o dönem içerisinde yine batıdan esen
rüzgarların etkisinde kalarak büyük bir kavmiyetçilik hastalığı ortaya çıkmış, etnik kökenler üzerinde
insanların ayrışması siyasal bir ayrışma sürecine dönmüştür. Ben bir kere daha buradan takdir ile
anıyorum. Makedonya'nın eski Cumhurbaşkanı Sayın İvono, O bana öğretmişti. Dünyada insanların
şimdiye kadar bulduğu en önemli sistem Osmanlı Millet sistemi. Şunu söyledi; “biz dedi yıllarca karşı
taraftan Yunan tarafını göstererek oradan gelen orduların bize kesip biçeceklerini korkuyla beklerdik.
Ama -Osmanlı atalarını kastederek söylüyor- ne zaman ki Osmanlı buraya geldi, bize barışı, esenliği,
kardeşliği, dostluğu öğretti”. Asırlar boyunca 4 asra yakın bir süre içerisinde Balkan coğrafyasında
barışı, esenliği sağladı ve komşu kapıcık diye bir tabir bana öğretti. Dün de burada Sevgi Hanım
Balkanlardan gelen komşu kapıcık gördüğünü söyledi. Hikayesini biliyorsunuz. O kadar çok insanlar
Müslümanlar, Hristiyanlar, Bektaşiler, Sünniler, mezhepleri ile Makedonlar, Arnavutlar, Türkler hepsi
iç içe yaşıyor ve aynı sokakta yaşayan insanların komşuların birbirlerine dış kapılarından girmeleri
edebe aykırı. Komşuluk hukukuna sığmaz. Komşuların bahçelerini birbirine bağlayan küçük kapılar var
onun için ona komşu kapıcık diyorlar. Bugün Makedon lisanında da Türkçe olarak komşu kapıcık olarak
kullanılıyor. Oradan kapıyı çalıyorlar yan tarafa geçiyorlar ve ne ihtiyaçları varsa komşularıyla
halleşiyorlar, ihtiyaçlarını görüyorlar. Bu kadar çok barışı ve esenliği sağlamış olan bir kültürden, bir
medeniyetten sonra ne yazık ki, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Türksün, sen Bulgarsın, sen
Romansın, sen Pomaksın, sen Sünnisin, sen Bektâş,sin diyerek, sen Hristiyansın diyerek insanlar
birbirlerinden ayrıldılar ve koskoca Balkanlar 20 yıl içerisinde darmadağın hale geldi ve hala 100 sene
sonra bile Balkanlar aynı dağınıklığa devam ediyor.
Değerli kardeşlerim,
Aynı şekilde Yemen isyanları ile Medine isyanları ile birlikte kavmiyetçilikleri kışkırtılan Arap
halkları üzerinden orada da bir ayrıştırma meselesi gündeme getirildi ve ne yazık ki aynı şekilde bugün
de o kavmiyetçilik hastalığı devam etmektedir. Burada güncele ilişkin de bir şey söylemek isterim.
Dün oyun hiç değişmemiştir 100 sene evvel Osmanlı Cihan Devleti'ni yıkmak için milliyetçilikleri
kavmiyetçilikleri nasıl kullandılarsa o zaman bir takım çetelere ikna ederek kışkırtarak silah vererek
onların önünü açarak, nasıl Osmanlı Devleti'nin 20 yılda paramparça hale gelmesini sağladılarsa bugün
de emperyalizmin taktiği aynı taktiktir.
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İSTİKLAL MARŞINI KONU ALAN
TİHEK KAMU SPOTUNUN İLETİ DEĞERİ
MESSAGE VALUE OF THE TIHEK PUBLIC SERVICE
AD BE ABOUT OF THE INDEPENDENCE ANTHEM
Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU
Abstract
Every state on the World has its own borders, management systems, flags and national anthems.
These elements are independent characteristics of the states. The National Anthems of the countries are
one of the most expressive elements of freedom. National anthems, which emerged especially with the
French Revolution, stimulate and raise various emotions in the context of the culture, history of the
country and the stories of struggle and heroism they tell, both with their melodies and words. In the
founding years of the Republic of Turkey; meanwhile the national struggle was still going on, it was
decided to organize a competition that “Writing a National Anthem” with the prize of five hundred lira
in order to support the society's feelings of faith, belief and freedom. However, Mehmet Akif, the author
of the current national anthem, did not participate in this contest held for an award. According to him,
this great service for the state should not be made in for an award and the anthem should be the property
of the nation. The "Independence Anthem" written by Mehmet Akif with the special request of the
Minister of National Education of the period was accepted as the National Anthem on March 12, 1921.
According to idea that “The Independence Anthem is the most basic and universal memorandom of the
soul of Turkish Constitution”, It is important to examine the message value of the Public Service Ad of
Turkish National Anthem, which was published by TİHEK in order to commemorate the ninety-ninth
anniversary of the anthem on March 11, 2020. The roles of media and public service ads in mobilizing
emotions and informing the public will be examined. The way this important anthem, which is a
declaration of freedom of a country, is handled in the media, and the cultural elements and symbols
used for national unity and solidarity will be examined in detail. Methods and suggestions will be put
forward to make the representation of the National Anthem in the media more competent.
Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Independence Anthem, Public Service Ad, Media, Freedom
GİRİŞ
Her devletin kendi sınırları, yönetim biçimleri, bayrakları ve milli marşları vardır. Bu unsurlar
devletlerin özgür nitelikleridir. Unsurlardan özgürlüğü en çok anlatanlardan biri ise ülkenin Milli
Marşıdır. Özellikle 1789 Fransız devrimiyle birlikte devletlerin bünyelerinde anayasalarıyla beraber
önemli bir yer tutmaya başlayan Milli marşlar gerek ezgileriyle gerek sözleriyle ülkenin kültürü, tarihi
ve anlattıkları mücadele ile kahramanlık hikâyeleri bağlamında çeşitli duyguları harekete geçirir ve
yükseltirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında; henüz milli mücadele devam ederken, Büyük
Millet Meclisi tarafından toplumun iman, inanç ve özgürlük duygularının desteklemesi amacıyla bir
Milli Marş yazdırılmasına karar verilmiş ve bu amaç doğrultusunda ödülü beş yüz lira olan bir yarışma
tertiplenmiştir. Fakat mevcut İstiklal marşının yazarı Mehmet Akif bir ödül karşılığı düzenlenen bu
yarışmaya katılmamıştır. Ona göre devlet için yapılacak bu ulu hizmet bir ödül karşılığı yapılmamalı ve
marş milletin malı olmalıdır. Mehmet Akif’in dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in
özel isteğiyle yüz yıl önce bugün yazdığı “İstiklal Marşı”, 12 Mart 1921’de Milli Marş olarak kabul
edilmiştir. İstiklal Marşı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ruhunu oluşturan en temel ve evrensel
bildiri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılının İstiklal Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılı
olması vesilesiyle medyada İstiklal Şairi Mehmet Akif’in ve İstiklal Marşımızın temsiliyetleri ve
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kitlelere değerinde ulaştırılmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortaya konulmuş önemli
yapımlardan biri de TİHEK’in İstiklal Marşı’nın önemini, kabulünün yüzüncü yılında vurgulamak için
ortaya koyduğu kamu spotudur (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2021). Eğitim, sağlık,
toplumun kalkınması, kültürel miraslar ve milli değerler gibi konuları kar amacı gütmeden izleyiciye
aktarma amacıyla ortaya multimedya araçlarının kullanılasıyla oluşturulan kamu spotları; milli miras
ve değerlerin korunması ve yüceltilmesi kapsamında anma günlerinde de sıklıkla ortaya konulduğu,
milli birlik ve beraberliği pekiştirdiği görülmektedir. Çalışmada İstiklal Marşı’nın medya ve ileti
değerinin anlamlandırılmasına katkı yapmak için İstiklal Marşının Yüzüncü Yılı’nın anılması
neticesinde TİHEK tarafından ortaya konulan kamu spotunun toplum nazarındaki milli etkilerini ve
kitleleri harekete geçirmedeki işlevi irdelenecek, sembolik anlatımlar ve anlatımların etkileri
nedenleriyle beraber ortaya konulacaktır.
AMAÇ VE YÖNTEM
Edebiyat ve Televizyon farklı disiplinlerdeki ortamlar olmalarına rağmen, kamuyu harekete
geçirme işlevi bulunan iletişim araçları olarak görülebilirler. Bu nedenle bu iki disiplinin kesiştiği birçok
materyal bulunmaktadır. Daha çok edebiyat alanında incelenen milli marşlar ve kabulünün yüzüncü
yılının anılması nedeniyle özel olarak ele alınan İstiklal Marşı’nın da bir devlet kurumu olan TİHEK
vesilesiyle kamu spotu yardımıyla anıldığı ve medyada bu şekilde yer aldığı görülmektedir. İstiklal
Marşı’nın daha çok kanunlar bazında evrensel özgürlük beyannamesi olduğunun üzerinde duran kamu
spotu, İstiklal Marşı’nın yüzüncü yılında marşın ruhunu oluşturan ögelere de değinerek değerli bir ileti
haline gelmiştir. Yüzüncü yılın getirdiği önem çerçevesinde, İstiklal Marşı ve yazarı Mehmet Akif
Ersoy hakkında çok sayıda medya işi olmaması nedeniyle incelenen TİHEK Kamu spotu, vurgularının
incelenmesi ve kamuyu harekete geçirmesi işlevinin göz önünde bulundurulması neticesinde
incelenmeye değer bir medya ürünüdür. İnsan hakları, özgürlük ve eşitlik üzerinde hukuksal çerçevede
duran Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da İstiklal Marşının kabulünün yüzüncü
yılında; özgürlüğün ne şekilde kazanıldığını milli sembol ve imgelerle alıcısına aktaran ve marşın
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ruhunu oluşturan evrensel bir özgürlük beyannamesi olduğunu
niteleyip alıcısına aktaran bir kamu spotu ortaya koymuş ve bunu internet ve sosyal medya
mecralarından yayınlamıştır. Kamu spotlarının etkili olabilmesi için, spotta izleyici için etkileyici
olabilecek unsurların bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda TİHEK kamu spotunun ileti değeri
incelenmesi ve kamu nazarındaki etkili unsurları hangi milli unsurları kullanarak yakaladığının
incelenmesi ve belirlenmesi araştırmanın temel amacı olacak, özgürlük savaşı vermiş bir ülkenin
özgürlük beyannamesi olma niteliği taşıyan bu önemli marşın medyadaki ele alınma şekli ile milli birlik
ve beraberlik için kullanılan kültür ögelerinin ve sembollerin detaylı incelemesi yapılacaktır. Milli
marşların, İstiklal Marşının önemi ile Kamu spotlarının tarihçesi ve kamu üzerindeki etkisi de
tartışılarak sonuç bölümünde genel bir yargıya varılacaktır. Yöntem olarak kamu spotunu oluşturan
milli sembollerin ileti değerlerine bakılacak, kullanılan ögelerin ana fikri alıcıya hangi semboller
çerçevesinde iletildiğinin incelenmesi temel alınacak ve iletişim bilimleri çerçevesinde filmin genel ileti
değeri sorgulanacaktır. Çalışma, kamu spotlarının işlevlerinin açıklanması, Türkiye’de kamu spotunun
işlevleri, milli marşlar ve İstiklal Marşı’nn öneminin açıklanması ve TİHEK’in İstiklal Marşının
kabulünün yüzüncü yılını anmak için yayınladığı kamu spotunun incelenmesi bazında sınırlıdır.
1. Türkiye’de Kamu Spotu
Diğer ülkelerle benzer şekilde; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör reklam ve
tanıtım faaliyetlerinin radyo, televizyon ve internet ağının gelişimiyle beraber dijital platformlarda
yayınlanması yüksek bütçeler gerektirdiğinden, kamu yararına olan tanıtım faaliyetleri kamu spotu
çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında düzenlenmiştir. Kar amacı gütmeden yalnızca
kamu faydası güderek yapılan bu içeriklerin ücretsiz olarak yayınlanması 1927 yılında radyo
anonslarıyla, televizyonun yaygınlaşmasının ardından 1981 yılında ise “kamu yararı spotları” ismi
altında televizyonlarda yayınlanmaya başlamış, kamu spotu ismini ise 1988 yılında almıştır (Bilgiç,
2016, s. 27). Mevcut zamanda “Zorunlu Yayın” çatısı altında radyo, televizyon ve diğer platformlarda
yayınlanmaya devam eden kamu spotları; internetin yaygınlaşmasıyla bu platformda bulunan video
paylaşım sitelerinden de hedef alıcısına ulaşmaya başlamıştır.
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Türkiye ve dünyada, medya düzenleme kurumlarının, kamu veya sivil toplum kuruluşlarının
yapımını üstlendiği öncelikli, zorunlu yayınlar veya diğer bir adıyla kamu spotları incelendiğinde,
içeriklerin tamı tamına kamu yararı güttüğü ve belirli ögeler üstünde durularak bu ögeleri toplum
nazarında pekiştirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamda kamu spotunun işlediği konular, kamu
yararı bakımından değerlendirilmeli ve kamu spotlarının nesnelliği bu bağlamda incelenmelidir. Genel
manada toplumlar nazarında farklılık gösteren kamu yararı; toplum için anayasal temellendirme bazında
siyasal ve sosyal prensiplerle ilgilidir (Bilgiç, 2016, s. 28). Bu nedenle kamu yararı gözeten kamu
spotları çoğunlukla, yayınlandığı toplumun genel sorunları, özel günleri ve milli mirasları ile kültürel
ögeleri kapsayarak bunları çeşitli unsurlarla pekiştirme üzerine kuruludur. Türkiye’de yayına sokulan
kamu spotları da amaç olarak farkındalık yaratma, bilgi aktarma amacı güttüklerinden, toplumun genel
sorunlarını ele aldığı gibi, anılması gereken özel günlerde ve milli birlik ve beraberliğin
oluşturulmasının önem arz ettiği anma günlerinde coşkuyu pekiştirmek için de kullanılmaktadır. Bu
yüzden dünyada yayınlananların çoğunluğunda olduğu gibi, Türkiye’de yayınlanan kamu spotları da
duygulara yönelerek duygu yoğunluğunu önde tutan bir anlatım içerdiğinden, toplum nazarında yüksek
etkilere neden olmaktadır. Türkiye, zengin bir tarihi mirasa sahip olduğundan özel günlerin anılması ve
vurgulanmasına yönelik kamu spotlarında iman, kahramanlık, heyecan, üzüntü ve minnet gibi
duyguların, mesajı aktarıma yardımcı olduğu görülmektedir (Öz & Özbük, 2017, s. 579).
Bilgiç (2016, s. 33), dünyada ve Türkiye’de kamu spotlarının tanımlarının daha çok radyo ve
televizyon yayıncılığını düzenleyen kurullarca yapıldığını öne sürmektedir. Örneğin kamu spotu tanımı
RTÜK tarafından “ Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca
hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar
verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” (RTÜK, 2020) şeklinde ifade
edilmektedir. Henüz kamu spotlarının internet yayınlarını veya diğer dijital platformları temel alan bir
tanımlaması bulunmasa da, internet ve dijital platformların günümüzdeki yoğunluğu ile kamu
spotlarının bu platformlarda da yayına başladığı düşünüldüğünde, bu platformları da kapsayacak bir
tanımlamanın yapılması hususi bir gerekliliktir.
Genel ve kapsayıcı bir tanımlamayla kamu spotları; kamu kurumları ve kamu yararı gözeten sivil
toplum kuruluşları tarafından izleyicilerde veya dinleyicilerde pozitif yönde düşünce ve davranış
değişikliği sağlanması, yeni bir yasa tanıtılması veya milli değerler ve mirasların yüceltilmesi amacıyla
özel günleri anmak için hazırlanan, kamu yararı içerdiği RTÜK tarafından onay almış, TRT ve bütün
ulusal, bölgesel ve yerel /özel radyo televizyon kanalları veya internet ve dijital platformlarda
yayınlanan, reklam unsuru taşımayarak kar amacı gütmeyen, kısa süreli eğitici, bilgilendirici film, ses
ve alt bantlardır (Bilgiç, 2016, s. 34). RTÜK düzenlemesine göre, “Kamu spotları film veya ses şeklinde
hiçbir şekilde kırk beş saniyeyi, alt bant şeklinde ise hiçbir şekilde on saniyeyi geçemez” (RTÜK, 2020).
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kamu spotlarının oluşturulmasında, mesajın iletimine
yardımcı en vurucu ögelerin seçilmesi, kamu spotlarının ileti değerlerini arttırarak, onları kamu
üzerindeki amaçladığı düşüncenin etkisini arttırmaya yaklaştırmaktadır. Konumuz olan kamu spotunda
da kırk beş saniye olarak belirlenmiş ve bu nedenle yalnızca milli kavramların göreceli olarak en
önemlilerini, özellikle ana mesajını vurgulayanları seçilerek alıcıya sunulmuş ve kısıtlı sürede bir duygu
yoğunluğu oluşturulmaya çalışılmıştır.
2. Kamu Spotlarının İzleyici Üzerindeki Etkileri
Kamu spotlarındaki hedef kitlenin kamu spotlarında verilen mesajın içeriği ile uyumlu olması
önemlidir çünkü farklı yaş gruplarının mesajdan ve mesajı taşıyan unsurlardan etkilenme seviyeleri
değişiklik göstermektedir. Odaklanılan kitleye göre iletinin içeriği, sembollerin ve iletinin aktarım
yönteminin değiştirilmesi gereklilik arz etmektedir (Öz & Özbük, 2017, s. 578). Örneğin, sigara ile ilgili
bir kamu spotunda odak grubun çoğunlukla 18 yaşının üstü bireyler olduğu saptanmakta ve ileti bu
kitleyi kapsayacak imgelerle iletilmektedir. Ancak, milli mirasları öne çıkarmaya, özel günlerin önemini
pekiştirmeye ve anlamını aktarmaya yönelik mesajlarda ise hedef kitle tüm nüfus olmaktadır. Kamu
spotlarının öğreticiliği ve düzenleyici işlevleri düşünüldüğünde, hedef kitlenin sıklıkla gençler olduğu
görülmektedir. Kamu spotları, kamu yararı gözeten neredeyse her şeyi örneğin sağlık, çevre bilinci,
eğitim, milli ve kültürel miraslara sahip çıkma gibi toplumsal gelişmeler ile değişimler veya kamu
kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin ilanı, özel günlerin anılması gibi
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çoğu olguda, konuda ve metinde tasarlanarak, toplumu yönlendirmeyi amaçlayabilmekte ve bunu
gençler üzerinde daha etkili yapabilmektedir. Klasik reklamcılığın aksine, ticari bir ürün veya hizmetin
tanıtımının yapılmadığı kamu spotları, kar edinme amacı gütmediklerinden özellikle bireylerin ve
toplumların kamu bilincini edinmesi amacı ile hazırlanıp, alıcı üzerinde tutum, alışkanlık veya belirli
davranışlar kazandırmayı hedefleyerek ana amaç olarak yönlendirme unsurunu barındırırlar. Bu neden
sosyal içerikli metinler arasında kolaylıkla sayılabilirler. Sosyal içerikli metinler olduklarından
izleyicilerin ve toplumun uzun vadeli kazanımlarını destekleyerek, özellikle görüntünün etkisini
kullanarak izleyici etkilerler. Bu bağlamda etkili sayılabilecek kamu spotları, hedef kitleye göre vurucu
unsurlar içermektedirler.
Olumlu davranış değişiklikleri yaratmayı amaçlayan iyileştirme süresince, kamu spotlarını
oluşturan materyallerde hedeflenen vurguya göre olumlu tutum ve davranışların alışkanlık haline
getirilmesi, sosyal yaşam ve eğitim konularında bilincin artırılması, madde bağımlılığının olumsuz
etkilerinin vurgulanması, çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması, toplumsal dayanışma ile sosyal
sorumlulukların farkında olma durumunun sürdürülebilirliği, vatandaşlık ödevlerinin hatırlatılması ile
temel hak ve özgürlüklerin anlaşılması, toplumsal çoğulculuk, birlik ve beraberliğin benimsetilmesi ile
milli değerlerin korunarak yüceltilmesi gibi örnekleri çoğaltılabilecek toplumu ilgilendiren konular,
sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde işlenerek kamu bilgilendirmesi ve eğitimi temelinde fayda
sağlanması hedeflenir. Toplumdaki aksaklıkların en aza indirilmesine medyanın yükselişiyle fayda
sağlamaya başlayan kamu spotları, özellikle görselliği kullanma bazında güçlü ve vurucu etkiler
yaratarak toplumu harekete geçirme işlevini üstlenebilir. “İdeal olarak kabul edilen sağlıklı ve birlikte
yaşam doktrinlerinde, kamu spotları ile geniş kitlelere ulaşılarak, etik ve toplumsal değerler gündeme
taşınarak, milli bilincin ve beraberliğin kazanımlarına vurgu yapılmak sureti ile gündem
oluşturulabilmekte ve dahi kamuoyu yaratılabilmektedir” (Akova, 2017, s. 18).
Kamu spotunda verilen mesajlar, ikna etmek veya farkındalık oluşturmayı hedeflediği kitleyi,
iletime yardımcı ögeleriyle eyleme teşvik ederek veya eylemi önlemeye yönelik amacıyla etkileyebilir.
Duyguları harekete geçirici ve bu sayede teşvik edici mesajlar, kitlesel hedefe ulaşma, davranış
oluşturma ya da bilinirliği arttırma, bilinç oluşturma ve öğretme sağlarken; eylemi önlemeye yönelik
mesajlar ise bireyleri her türlü zarardan koruma ve onları potansiyel tehlikelerden kaçındırmayı
amaçlamakta ve kullanılan ögelerle vurgu yaratmaktadır. Etkili bir mesaj tasarlamak için mesajın
amacının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Mesajın birden fazla amacı olabilmektedir. Bunlar;
farkındalık oluşturma, bilgi aktarma, ikna ve davranış oluşturma veya değiştirmedir. Farkındalık
yaratma ve bilgi aktarma amacı güden mesajlar davranış değişikliğine neden olmamakta daha çok
bilinmeyen veya az bilinen bilgilerin aktarılması sonucunda kamuyu yalnızca bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır fakat ikna etme ve davranış değiştirmeye yönelik mesajlar hedef kitlede alışkanlık,
tutum ve davranış değişikliği oluşturma amacında olabilmekte veya duyguları harekete geçirerek
kitleleri aktifleştirmede rol oynamaktadır (Öz & Özbük, 2017, s. 579).
Günümüzde iletişim teknolojilerinin başında gelen sosyal medya; kullanıcı tarafından
yönlendirilebilmesi, kitleler arası paylaşımı kolaylaştırması, interaktif iletişim ortamı doğurması ve
insanlar arası etkileşimi arttırması sebebiyle önem taşımaktadır. İnternet kullanımının da
yoğunlaşmasıyla beraber dijital medya platformlarında da kendilerine yer edinen kamu spotları, kitleleri
bu platformlardan da bilgilendirme veya harekete geçirme amacı gütmektedir. Sosyal medya, insanların
şahsi fikirlerini, idealarını diğer insanlar ile paylaşabildiği, kendisiyle ilgili veya ilgisiz her konu ve
olayda düşüncesini aktarabildiği, farklı kişilerin tavsiyelerinden, fikirlerinden yararlanabildiği biz
düzlem olarak hayatımıza girerek önemli bir yer edinmiştir. İnsanlar sosyal çevrelerini genişletme,
duygu ve düşüncelerini dile getirme, deneyimlerini paylaşabilme ve kitlelere ulaşabilme amacıyla bu
araçları kullanmaktadır. Henüz televizyondaki gibi zorunlu yayın statüsüne geçemese de kamu spotları
bazı dijital video platformlarında da yerini alarak öne çıkmaya başlamıştır. Özellikle gençleri
hedeflediğinden ve dijital platform kullanıcılarının çoğunlukla gençlerden oluştuğu bilindiğinden, kamu
spotlarının bu platformlarda da öne çıkarılmaya başlaması, davranış oluşturma ve bilgilendirme
açısından önemlidir.
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3. Milli Marşlar ve Önemleri
Özellikle milli bağımsızlık kavramının önem kazandığı Fransız Devrimi’nin getirilerinden biri
olan milli marşlar, yazıldığı ülkeye mensup bir şaire ait olsalar da milletlerin kahramanlıklarını,
değerlerini, hikâyelerini anlatabilirler ve şayet ait oldukları devletlerin bağımsızlık bildirgeleri
niteliğinde olabilirler. Bu bağlamda devletin bütünlüğünü oluşturan unsurların arasında en önemlilerden
sayılabilecek milli marşlar, ülke halkının tümü tarafından benimsenecek ve dillerden düşmeyecek
evrensel bir bağımsızlık sembolü niteliğindedir (Bilgin , 2012, s. 24). Milli Marşlar çoğu zaman
içerikleriyle, özellikle sözleri ve sembolleriyle bir milleti birleştirme ve devlet olma olgusuna vurgu
yaparken diğer yandan öteki devletler ve dünyaya bakış açısını da ifade etmektedir. Bu bağlamda
marşların, bağlı olduğu devletin bir ferdi tarafından kaleme alınmış olsa dahi evrenselliğe ulaşabildiği
ve sadece yazıldığı dönemi kapsamayıp sonraki nesiller tarafından da kabul edilebilecek şekilde
güncelliğe ulaşması gerektiği söylenebilmektedir. Şüphesiz bu doğrultuda evrensel bir bağımsızlık
bildirgesi niteliği taşıyan ve yazıldığı tarihten bu yana güncel kalan İstiklal Marşı, bir milletin verdiği
özgürlük mücadelesini anlatması bakımından en önemli Milli Marşlardan biri olarak ortaya
çıkmaktadır.
Milli marşlarda Vatan, Millet, Güçlü Devlet, Kahramanlık, Özgürlük gibi unsurların belirgin bir
şekilde vurgulandığı görülmektedir. Bu ögeler milli marşların hangi amaçla yazıldığını açıklar
niteliktedir. Vatanın bölünmez bir bütünlükte sonsuz olduğu ve vatanın özgürlüğü uğruna gösterilmiş
kahramanlık hikâyeleri ile milli değerler çoğunlukla marşlarda işlenmekte ve milli coşkuyu
yüceltmektedir. “Vatan çoğu ulusal marşta ulustan daha önceliklidir” (Yener & Duran, 2011, s. 188).
Ulusal birlik ve beraberlik vatan olmadan sağlanamayacağından, sınırların dokunulmazlığı ve vatanın
yüceliği bazı marşlarda açıkça ilan edilmektedir. Marşlar, milletler bazında farklılıklar gösterseler de,
aynı amaç doğrultusunda ortaya çıkmışlar ve amaç olarak milli birlik ve beraberlik üstünde
durmuşlardır. Milli marş metinlerinin içerikleri genel olarak incelendiğinde, içeriğin ve sembollerin
daha çok ilgili ülkenin o periyoddaki içinde bulunduğu genel durumuyla ilgili olduğu ve ayrıca ülkelerin
coğrafi konumlarına bağlı olarak da farklılıklar gösterdikleri görülmektedir. Milli marşın yazıldığı
devirde barış ve ekonomik refah içinde bulunan milletlerden çıkan marş yazarları genellikle ülkelerinin
ne kadar güzel ve zengin olduğu, kaynaklarının ne kadar bol olduğu üzerine marşlar yazmışlardır ve
ülkelerinin güzelliklerini vurgulamıştır. “Avustralya, Barbados ve Şili marşlarında ülkenin coğrafi ve
tabii yapısında yer alan bazı unsurlar yüceltilmiştir. Danimarka gibi bazı ülkeler milli kahramanlarını
terennüm etmiş, Birleşik Devletler, Honduras, Kosta Rika, Cibuti, Gana, Maldivler gibi bazı ülkeler de
bayrağını selamlamış veya onun renk ve hususiyetlerini ifade etmiştir” (Aktaş, 2013, s. 73). Sömürgeci
devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren devletler ise marşlarında daha çok mücadelelerinin,
mücadele amaçlarının, tanrı inançlarının, savaş kahramanlıklarının bulunduğu görülmektedir. Andorra,
Angola gibi sömürgeci/işgalci devletlerle mücadele eden diğer bazı ülkelerin marşlarında hürriyet ve
bağımsızlığı vurguladığı görülmektedir. Ülkenin isminin nereden geldiğinin açıklanması; milletin veya
monarşinin kurtuluşu için dua edilmesi ve iyi dileklerde bulunulması, minnet edilmesi; Tanrı’nın
yüceltilmesi; ordunun kahramanlıklarının vurgulanması ve ordu için çağrı, milli marş metinlerinde
sıklıkla yer alan diğer bazı temaları oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti milli marşı İstiklal Marşı da
çok geniş çaplı ve kapsayıcı olduğundan diğer ülkelerin marşlarında kullandığı ögelerin çoğuna sahip
olmasıyla hem yetkin hem de kendi ruhuna sahip bir marştır. Marşlar, toplumları harekete geçirme ve
coşku güçlerini bu unsurların yetkin kullanılmasından almaktadır.
3.1 İstiklal Marşımız ve Önemi
Türkiye’nin milli marşı olan “İstiklal Marşı” millet için çok kritik bir dönemde kaleme alınmasıyla
diğer milli marşlardan ayrışmaktadır. Hâlihazırda savaş kaybetmiş ve toprak bütünlüğü tehlikede olan
bir milletin uyanışını pekiştiren İstiklal Marşı, milletin özgürlük mücadelesinin yazılı teminatı
niteliğindedir. Milletin işgal devletlerine karşı birlik olmaya çağıran marş, bizzat Kuvayi Milliye’nin
öncü isimlerinden olan ve cephelerde koşturan Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve
bu nedenle dönemin zorlu koşullarında özgürlüğün nasıl kazanıldığını anlatan özel bir milli marş olarak
ortaya çıkmıştır. Yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay’ın daveti üzerine Balıkesir’e giderek orada
“Alınlar terlemeli” şeklinde vatanperver vurguları önde tutarak vaazlar veren Mehmet Akif, milli marşı
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yazmadan önce de halkın Kuvayı Milliye hareketine çağırılmasında ve işgal devletlerine karşı birlik
olmasında etkili bir rol oynamıştır.
İşgal devletlerine karşı mücadeleler devam ederken ve İnönü zaferinin milli mücadeleye moral
olarak katkı sağladığı zamanda, halka ve yeni kurulan orduya manevi destek amacıyla Meclis’te bir
milli marş yazma yarışması tertiplenmesi kararlaştırılmış, dönemin önemli medya ve yayın
organlarından olan hâkimiyeti milliye gazetesinde 7 Kasım 1920 tarihli 72. Sayısında Türk şairlerini
marş yazmaya davet eden bir ilan yayınlanmıştır. Kazananın 500 lira ödül alacağı bu yarışmaya
gönderilen yedi yüzden fazla şiirin içinde Milli Mücadele’de önemli rollere sahip olan Kemalettin Kamu
ve Kazım Karabekir gibi isimlerin şiirlerinin var olmasına rağmen, Mehmet Akif’in şiirinin olmaması
dikkat çeker. Ona göre Milli Marş yazılacaksa millet için yazılmalı ve millete ait olmalıdır. Dönemin
milli eğitim bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver şiirlerin içinde Mehmet Akif’in ismini göremeyince
büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Ona göre Milli marşı yalnızca milli duyguları böylesine kabarık
ve birleştirici bir üsluba sahip olan Mehmet Akif yazabilir. Hamdullah Suphi Bey Hasan Basri Çantay
aracılığıyla Mehmet Akif’e Marşı yazması için bir mektup gönderir. Yarışma ödülünün bir hayır
kurumuna bağışlanabileceğinin belirtilmesi ile Milli Marş yazmaya ikna olan Mehmet Akif’in şiiri, 12
Mart 1921’de meclis kürsüsünden okunmuş ve büyük bir coşkuyla karşılanmıştır (Sağlık, 2016).
Tarih boyunca şahsi zevk ve kaygılara dayalı şiir ve müzik tecrübesinin dışında, din, metafizik,
memleket sevgisi, kahramanlık duygusu gibi gayrı şahsi ve idealize edilmiş bazı kavramlara yönelik
şiir ve müzik geleneğinin bulunması, milli marş uygulamasının insanlık tarafından bu derece yaygın bir
biçimde benimsenmesini kolaylaştırıcı bir faktör olduğu söylenebilir (Aktaş, 2013, s. 73). On
dokuzuncu yüzyılda yükselen milliyetçilik akımıyla beraber milletlerce bir bağımsızlık ve vatana
bağlılık sembolü olan milli marşlar yükselişe geçmiştir. Bu yükseliş bağımsızlık mücadelesinde bulunan
devletleri çok daha fazla etkilemiş ve onlar tarafından kolayca benimsenmiştir. Milli mücadelenin
ruhunu taşıdığından ve Türk milleti için güçlü unsurlardan olan bağımsızlık temeli ve onun uğruna
verilen mücadele temeline oturtulan, bu temelde toplumda yüksek bir coşkuya neden olan İstiklal Marşı
da bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda kabulünün üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen ruhunu
ve coşkusunu korumaktadır. Bu coşkunun kamu üzerinde daha da yükseltilmesi amacıyla marşın
kabulünün anılmasına destek veren bir kamu kuruluşu da TİHEK olmuştur.
Şüphesiz marşlar, milletleri için yüksek bir öneme sahiptir. Aidiyetinde bulunduğu devletler için
marşlar önemli olduğu kadar, marşların yazarları da yüksek bir saygı ve minnetle anılmaktadır. İstiklal
marşının yazılması için tertiplenen yarışmaya, para ödülü olduğundan katılmayan ve yalnızca millet
için İstiklal Marşı’nı yazan Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılında
minnetle anılması gereken bir şahsiyettir. Milli mücadelede fiilen bulunan ve bu nedenle marşı ruhuyla
yansıtarak kitlelerin hislerini İstiklal Marşıyla dışa vurabilmiş Mehmet Akif Ersoy, dönemin şartlarında
kamuyu bilgilendirme ve iletişime destek görevlerinde bulunarak halkı özgürlük mücadelesine teşvik
etmiştir. İlk mecliste Burdur milletvekili seçilmiş, meclisin Ankara’da konumlanmasına da ısrarla
destek vermiştir. Halkı ikna için dini ve milli değerleri yücelten Sırat-ı Müstakim dergisinde faal olarak
yer almış, halkı ikna içim alanlarda bulunmuş ve savaş zamanında vaazlar vermiştir. Bu hususların
Mehmet Akif’e marşımızı yetkin bir şekilde yazabilmesi için güç ve isteklendirme sağladığı
bilinmektedir (Sağlık, 2016). Ülkenin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda, yine
milletin manevi duygularından ve kahramanlıklarından beslenen İstiklal Marşı’nın yazım sürecinin ve
şairinin akıllara kazınması ve toplum nazarında göz ardı edilmemesi gerekmekte, değerin
yükseltilmesindeki en önemli araçlardan biri de kitle iletişim ve medya araçları olarak ortaya
çıkmaktadır. İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılında onu ve yazarını kapsayan ve destekleyen
kitle iletişim ve medya yapımlarının incelenmesi, değerinin yükseltilmesi ve paylaşılması önemli bir
husustur. Bu husus son yıllarda daha da öne çıkmış, temsiliyetinin medyada sık sık yer bulması gereken
İstiklal Marşımız ve onun şairi Mehmet Akif hakkında son yıllarda birçok medya işi yapılmıştır. Bu
medya işleri daha çok belge film şeklinde olsa da zaman zaman haberlerin video görsellerinde de
Mehmet Akif ve İstiklal marşımız konu alınmaktadır. Henüz sinema yönünden Mehmet Akif ve İstiklal
Marşımızın yazıldığı dönemi konu alan çokça yapım bulunmamasına rağmen yakın zamanda Âkif
(Şentürk, 2021) isimli bir sinema filmi gösterime girmiş durumdadır. Sinema filminin gösterime girmesi
ve medyada daha önce yapılmış bu işler de dönemin anlamlandırılması ve milli mücadelemizde İstiklal
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Marşımızın nasıl bir işleve ve öneme sahip olduğunun aktarılması açısından önemli bulunmakta ve
başarı sağlamaktadır.
4. İstiklal Marşımızın Yüzüncü Yılında TİHEK Kamu Spotu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu veya TİHEK, ayrımcılığın önüne geçmek ve insan
haklarını korumak ve kamuya haklarını bildirmekle yükümlü bir kamu kuruluşu olarak İstiklal
Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılında, milli özgürlüğün kitlelere iletimi ve İstiklal Marşımızın milli
bağımsızlığa olan katkısını vurgulamak adına kendi internet sitesi ve dijital video platformlarında bir
kamu spotu yayınlamıştır. Kamu spotunda, İstiklal marşında vurgulanan; iman, bağımsızlık, mücadele,
vatan sevgisi, kahramanlık ve vatan uğruna verilen canlar görüntü ve sesin gücü ile pekiştirilmiştir.
Anlatıcının sesinden okunan mısralar, görüntülerin belirli bir sırayla anlatıma desteği ve kitlelerin
duygularını harekete geçiren milli sembollerin kullanımı ile vurgulanan bağımsızlık mesajının yanında,
Marşın kabulünün yüzüncü yılı, milli mücadele şehitleri ve Mustafa Kemal Atatürk de vurguyla anılmış
ve alıcısına sunulmuştur. RTÜK’ün kamu spotu düzenlemesine göre hazırlandığından kırk beş saniye
olarak ortaya konmuş yapımda Türk Milleti için önemli olan ve duyguları harekete geçirmeyi
amaçlayan sembollerin yanı sıra, yüzüncü yılın anılmasına ve öneminin alıcıya ulaştırılmasını
vurgulayan ögeler de kullanılmış, marşın yazarı Mehmet Akif’in sembolik bir gösterimine de yer
verilmiştir.
Medyada, İstiklal Marşı’nın ve Mehmet Akif’in değerinin kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılan
birçok iş bulunmaktadır. Bu işlerin önemlilerinden sayılabilecek eserlerin biri TİHEK’in İstiklal
Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılını anmak için hazırladığı kamu spotudur. Kamu spotlarının izleyici
üzerinde etkili olabilmesi için vurucu ögeler içermesi ve özellikle milli değerleri yükseltme amaçlı
yapılan kamu spotlarının ise alıcısında coşku uyandırması gerekmektedir. Bu kamu spotunda Türk
milletini bağlayıcı ve birlik duygularını yükselten değerler İstiklal Marşımızın “Ben Ezelden Beridir
Hür Yaşadım, Hür Yaşarım!” mısralarıyla başlayarak Türklerin özgürlüğe, birlik ve beraberliğe biçtiği
değerler izleyiciye sunulmakta ve ileti değeri yükseltilmektedir. Tarih boyunca özgürlük kavramını ön
planda tutmuş ve bunun için savaş vermiş bir milletin marşının anılması üzerine yapılmış bir kamu
spotunun bu mısralarla başlaması, spotun alıcısı üzerindeki etkisini arttırmaya yöneliktir.
Milli kavramlar ve anma günlerinin etkisini arttırmaya yönelik olan kamu spotlarının çoğunlukla
o millete yönelik vurucu ögeler içermesi ve bu sayede toplumu etkilemesi, birleştirmesi ve duyguları
harekete geçirmesi gerekmektedir. TİHEK’in İstiklal Marşının Yüzüncü Yılını Anmak için hazırladığı
kamu spotu da öncelikle bayrağın dalgalanması, ezan sesleri ve Çanakkale Şehitliği görüntüleriyle
başlayarak, Çanakkale’de verilen mücadeleyi hatırlatırken, diğer yandan arka fonda İstiklal Marşının
özgürlük üstünde duran mısraları yer almaktadır. Bu unsurlar milli duyguları kabartarak, toplum
nazarında birleştirici bir eylemi hedeflemektedir. Mısralarla desteklenen görüntü akışı halkta şükran
duygusu uyandırmayı amaçlayarak İstiklal Marşının yazıldığı zorlu günleri hatırlatmaktadır.
Görüntülerde aynı zamanda Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynayan, milli mücadele
kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın heykeli de gösterilmekte ve bu gösterimle milli duyguları harekete
geçirme amacı güdülmektedir. Filmin devam eden kısmında Mehmet Akif’in yüzü gösterilmeden Marşı
yazarken temsili olarak gösterimine ve İstiklalin inançlı bir millet için hak edilen bir olgu olduğunu
vurgulayan dizelere yer verilerek duygu derinliği arttırılmıştır. Mehmet Akif’in yüzünün gösterilmeden
canlandırılması, onun İstiklal Marşı’nı halka armağan ederek kendi eserlerinin arasına katmamasının
bir temsili olarak sayılabilir.
Kamu spotunun bu bölümünden sonra asıl vurgu yapılacak bölüme gelindiğinde milli mücadeleden
görüntüler verilerek duygu derinliği arttırılmış, sonrasında ise vurgu olarak TİHEK’in üzerinde durduğu
“İstiklal Marşı Anayasamızın ruhunu oluşturan ve uluslararası sözleşmeler dâhil bütün hukuk
düzenlemelerinin üstünde yer alan Bağımsızlık Beyannamemizdir.” söylemi yapılarak İstiklal
Marşının yüzüncü yılını kapsayan kamu spotunun temel mesajı izleyiciye iletilmiş, Marşın kabulünün
tarihi yüzüncü yılının kutlanmasıyla fonda meclis resmiyle Mustafa Kemal resmi ile milli mücadele
şehitleri anılmıştır. Ana iletinin verilmesinden sonra milli duyguların en yoğun noktaya ulaştırılması
için vurguyla anılan milli mücadele şehitleri ve Mustafa Kemal Atatürk; kamu spotunun ana mesajının
etkisinin arttırılmasına yöneliktir.
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Kamu spotunun ana vurgusu, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ruhunu
oluşturan uluslararası bir beyanname olduğunun kamuya milli ögelerle aktarılması, marşın değerinin
kabulünün yüzüncü yılında yükseltilmesidir. Kabulünden bu yana özel günler, ulusal ve uluslararası
etkinliklerde söylenen İstiklal Marşının öneminin milli ögelerin etkisiyle hatırlatılması, kitlelere
aktarılması da kamu spotunun yapım amaçlarından sayılabilir.
BULGULAR
Kamu spotlarının hedef kitleler temelinde oluşturularak, iletiyi hedef kitleye taşıyacak en uygun
imgelerin seçilerek yapılması, kamu spotunun yetkinliğini ve ileti gücünü arttırmaktadır. TİHEK’in
insan hakları, özgürlük ve eşitliğin korunmasına yönelik çalışan bir kamu kurumu olduğu
düşünüldüğünde, temel insan haklarından olan bağımsızlık vurgusunu İstiklal Marşı’nı kabulünün
yüzüncü yılında anarak, Türk milleti için önemi yadsınamaz iki önemli kavramı birleştirerek marşın
evrensel özgürlük çerçevesindeki önemini tüm nüfusu kapsayacak milli ögeler ile vurgulaması, kamu
spotunun ileti değerini yükseltmekte ve kamuyu marşın kabul günü ve özelliği hakkında yetkin bir
şekilde bilgilendirmektedir. Bu durumda spotta kullanılan kahramanlık, iman, şehitlik gibi, Türkiye’de
yaşayan bireyler için vazgeçilmez olan bu sembollerin, milli birlik ve beraberlik duygularını harekete
geçirmek için kullanıldığı söylenebilmektedir. Milli mücadelenin günümüze kadar gelebilmiş
görüntülerinin, şehitliğin gösterilmesinin ardından kullanıldığı ve sonrasında Mustafa Kemal
Atatürk’ün gösterimiyle bağımsızlığa katkı vermiş tüm şehitlerin minnetle anılması, günün anlam ve
önemini alıcıya taşımada önemli bir unsur olarak öne çıkmıştır. Kamu spotlarının yalnızca radyo ve
televizyon ile sabit kalmadığında ve yeni medya gereçlerine de adapte olduğunda kitlelere daha yoğun
ulaşarak etki alanını genişleteceği, bulgular arasında yer almaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Medya ve iletişim araçlarının duyguları harekete geçirmedeki ve toplumu bilgilendirmedeki rolleri
göz önünde bulundurulduğunda, toplum nazarında önemi yadsınamaz bir unsur olan İstiklal Marşımızın
temsiliyetinin genç nesillere etkili bir şekilde aktarımında ne denli önemli olduğu bilinmektedir. Bu
aktarımlardan, zorunlu yayın olması ve gençler üzerindeki etkisi bilinmesi nedeniyle en etkililerden biri
kamu spotu filmleridir. Filmler hem kısa olması, hem kitlelere yönelik vurucu ögeler içermeleriyle alıcı
üzerinde yüksek etki yaratmakta ve bu yönden diğer medya araçlarına yardımcı olmaktadır. Kar amacı
gütmemeleri, yalnızca kamu yararına toplumu bilgilendirme işleviyle oluşturulmaları nedeniyle
medyanın önemli ögelerinden olan kamu spotları, ulaşılabilirlikleri en yüksek medya araçlarından
sayılmaktadır. Bu nedenle etkili kamu spotlarının yapılması için daha önce yapılmış başarılı kamu
spotlarının tahlil edilmesi gerekmektedir. Kamu nazarında yayılması ve üzerinde durulması gereken,
kamuyu düzenleyici ve harekete geçirici fikirlerin iletimini sağlayan, millet temelinde müstesna
değerlerin temsillerini ve anlatımlarını medya bağlamında yoğunlaştıran kamu spotlarının,
ulaşılabilirliğinin yoğun olması nedeniyle, daha çok desteklenmesi ve kitleleri eğitme görevinde bir araç
olarak kullanılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Atatürk’ün verdiği bir röportajda “Biz bu
savaşı telgraf telleriyle kazandık” demeçleriyle değerini vurguladığı iletişim, günümüzde de doğru
şekilde kullanıldığında milli birlik ve beraberliği sağlamada, ülkemizin yüce tarihinin bilincinin
aşılanmasında ve bireyleri birleştirme bazında önemli bir etkendir. Bu nedenle tüm iletişim araçlarında
zaman zaman etkili kamu spotlarının yer alması gerekmektedir. Kamu spotlarının yalnızca televizyonla
sınırlı kalmayıp, yakın dönemde yoğunluk ve popülerlik kazanan dijital medya platformlarında da sıkça
yer alması ve bu platformlardan da kitlelere ulaşması, etkileyeceği kitlenin bu şekilde de yükseltilmesi
gerekmektedir. Mehmet Akif ve İstiklal Marşımız ile ilgili yazılı haber metinleri, çeşitli belgeseller ve
sinema filminin belirli bölümleri de sosyal medyanın çeşitli mecralarında kendilerine yer bulmuş ve
ulaşılması bir hayli kolay hale gelerek millet için bir hayli önemli olan bu ögelerin etki alanını
genişletmiştir. Bir ülkenin istiklal bildirisi olma niteliği taşıyan müstesna marşımızın ve onun şairinin
medyadaki ele alınma şekli ile milli birlik ve beraberlik için kullanılan kültür ögelerinin, sembollerin
alıcılarına taşınması, milli beraberliği pekiştirmesi ile doğru bilgi aktarımını sağlamasında iletişim ve
medyanın önemi bu özel günlerde daha da fazla öne çıkmakta ve özel günlerin etki çaplarını geniş
tutmaktadır.
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MİLLÎ MÜCADELE, MEHMED ÂKİF VE İSTİKLÂL MARŞI
Abdullah UÇMAN

Avrupa’yı kan gölüne çeviren I. Dünya Savaşı sona erdiğinde, Osmanlı Devleti’nin de dâhil olduğu
İttifak cephesi mağlûp olmuş, tam dört yıl boyunca Çanakkale, Galiçya ve Filistin cephelerinde
kahramanca savaşan ve yer yer büyük zaferler kazanan Türk ordusu da hükmen mağlûp sayılmış ve
Osmanlı hükümeti ile müttefikleri İtilâf devletleriyle sulh yapmak mecburiyetinde kalmıştı. 30 Ekim
1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk ordusu elindeki silâhları bırakmış ve mağlûbiyeti
resmen kabul etmişti.1
Ancak Mütareke’nin imzalanmasından kısa bir süre sonra, Mütareke şartları arasında herhangi bir
madde bulunmadığı halde, İtilâf devletlerine ait 55 parça gemi İstanbul Boğazı’nda demirlemiş; kısa bir
süre sonra da Fransız kuvvetleri Dörtyol, Adana ve Mersin ile Urfa, Maraş ve Ayıntab’ı; İtalyanlar
Antalya ile Konya’ya kadar uzanan bölgeyi; Yunanlılar da Trakya’da Hadımköy’e kadar uzanan sahayı
işgal ederek 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkarmış ve Batı Anadolu’ya içlerine doğru yayılmaya
başlamıştır.
Mütareke’nin hemen arkasından bu beklenmedik ve haksız işgaller üzerine memleketin dört bir
yanında vatanı düşman işgalinden kurtarmak için çeşitli faaliyetler başlar. Başta İstanbul olmak üzere
birçok yerde bir yandan protesto mitingleri düzenlenirken bir yandan da Anadolu’nun çeşitli
vilâyetlerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulur. Vatansever Türk aydınlarının meydana getirmeğe
çalıştığı birlik ve beraberlik sayesinde Türk milleti için yegâne kurtuluş yolunun yine milletten
beklenmesi gerektiği görüşü benimsenir. Yunan ordusunun İzmir’e ayak basması ise, Türk milletinin
uğramış olduğu büyük felâketi dayanılmaz hâle getirir. Bu işgal üzerine İstanbul’da, başta Sultanahmet
olmak üzere, Fatih ve Üsküdar-Doğancılar gibi şehrin çeşitli meydanlarında düzenlenen protesto
mitingleri, işgale karşı millî birlik fikrinin oluşumu hususunda görülen belli başlı faaliyetler arasında
sayılabilir.2
29 Mayıs 1453’ten beri Osmanlı Devleti’nin pâyitahtı olan İstanbul 16 Mart 1920 sabahı İtilâf
devletleri askerleri tarafından fiilen işgal edilince, işgal altında eli kolu bağlı bir vaziyette oturmayı
onurlarına yediremeyen vatansever Türk aydınları küçük gruplar hâlinde Anadolu’ya geçmeye başlar.
İstanbul’un işgali üzerine ölüm-kalım mücadelesinin verildiği Anadolu’ya geçen yüzlerce meçhul
kahraman yanında, devrin tanınmış simalarından hatıra ilk gelenler arasında Halide Edip ve eşi Dr.
Adnan (Adıvar), Ruşen Eşref, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi, Yusuf Akçura, Celâl Sâhir, Falih Rıfkı,
Mehmed Âkif, Yunus Nâdi, Hüseyin Kâzım Kadri ve Veled Çelebi yer almaktadır. İsimlerini andığımız
bu şahsiyetlerin her birinin Anadolu topraklarına adım attıkları günden başlayarak büyük zaferin
kazanıldığı 30 Ağustos 1922’ye kadar geçen üç yıl boyunca Millî Mücadele içinde birbirinden farklı
kahramanlıkları söz konusudur. Ancak burada sadece, “Bugün icmâ-ı ümmet Anadolu’dadır.”3 diyerek
Anadolu’da başlayan mukaddes mücadeleye koşan ve bir yandan câmi kürsülerinde verdiği vaazlarla,
bir yandan da kaleme aldığı yazılarla Türk milletini mukaddes davaya çağıran Mehmed Âkif’in bu
yıllardaki faaliyetlerini gözden geçirmeğe çalışacağız.


Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul-Türkiye.
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişmesi, İstanbul 1984, s. 21; Bülent Demirbaş, “Mondros
Mütarekesi ve Sonrası”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul 1985, s. 1110-1119.
2
23 Mayıs 1919 günü düzenlenen Sultanahmet Mitingi’nde okunan bildiriler için bk. Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî
Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, (haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman), C. I,
İstanbul 1981, s. 89-109. Sultanahmet Mitingi için şöyle bir el ilânı dağıtılmıştır: “Müslüman! Yedi asırlık bir saltanatın taksim
olunduğunu görüyorsun! Şu hicranlı günlerimizde birleşmeğe, anlaşmağa her hususta ihtiyacın var. İşini, gücünü bırak, Cuma
namazından sonra Sultanahmet’teki içtimâa koş; kadın, erkek, çoluk çocuk, orada bulun!”
3
Sebîlürreşad, nr. 466, 13 Kânun-ı evvel 1336/1920, s. 277.
1
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Mehmed Âkif’in bu yıllara ait şiirlerini kronolojik sıra dâhilinde ele aldığımızda, onun, 1918
yılından itibaren büyük bir karamsarlığa kapıldığı dikkati çeker. Bu karamsarlıkta, memleketin ve
milletin içine düştüğü perişan manzarayla birlikte yıllardır arzu ettiği ve canla başla gerçekleşmesi için
çalıştığı İttihad-ı İslâm idealinin de fiilen iflâs etmesi ve artık İslâm âleminin gözle görülür bir şekilde
parçalanmaya ve dağılmaya yüz tutması söz konusudur. Onun, Gölgeler’in başına aldığı Ekim 1919
tarihini taşıyan “Hüsran” adlı manzumesi, Türk milletinin ve İslâm âleminin içine düştüğü fecî
manzarayı bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermesi bakımından son derece önemlidir.4
I. Dünya Savaşı sona erip de Türk vatanının taksim edilmeye başlandığı sırada Mehmed Âkif
sesinin çıktığı kadar:
“... Türkler’in yirmi beş asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş bir millet oldukları tarihen
müsbit bir hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâli bu kadar eski zamandan başlayan bir
millet yoktur. Türk için istiklâlsiz bir hayat müstahildir. Tarih de gösteriyor ki Türk, istiklâlsiz
yaşayamamıştır!”5 diye haykırmaktan geri durmaz. İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgali üzerine yeis
ve üzüntüsü son haddine varmasına rağmen ümidini asla kaybetmeyen ve Türk milletinin istiklâlden
mahrum yaşayabileceğini bir an için olsun aklından geçirmeyen Mehmed Âkif, Anadolu’da başlayan
Millî Mücadele’nin kısa zamanda bütün memlekete yayılacağına can u gönülden inanmaktadır.
Yakın dostu Eşref Edib’in naklettiğine göre, 1920 yılı Ocak ayının ilk haftasında bir gün büyük bir
heyecanla Sebîlürreşad idarehânesine gelen Mehmed Âkif, Millî Mücadele’nin başladığı Balıkesir
cephesine gideceklerini söyler ve hiç gecikmeden İstanbul’dan ayrılarak beraberce Balıkesir’e hareket
ederler.6 Balıkesir cephesinde millî müdafaayı bizzat gören ve Millî Mücadele’yi “büyük bir gazâ”
olarak isimlendiren Mehmed Âkif, burada büyük bir heyecanla “Zafer yolu bu yoldur!” demekten
kendini alamaz. Batı Anadolu’da düşmana karşı yer yer başlayan direnme hareketlerini de desteklemek
ve teşvik etmek üzere, Balıkesir’de (o günkü adıyla Karesi) 23 Ocak günü Zağanos Paşa Câmii’ni
dolduran cemaatin ısrarı üzerine Cuma namazından sonra kürsüye çıkarak memleketin içine düştüğü
fecî durum karşısında neler yapılabileceğini ve millet olarak ne yapılması gerektiğini veciz bir şekilde
dile getirir.
Zağanos Paşa Camii’ndeki mev’izesine:
Cihân altüst olurken seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda!
Hayat elbette hakkın... Lâkin, ettir haykırıp ihkak,
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Dâvâ-yı istihkak...7
mısralarını okuyarak başlayan Mehmed Âkif, konuşmasında ana hatlarıyla şu noktalar üzerinde durur:
-Yeryüzündeki Müslüman milletler uzun bir zamandan beri temas hâlinde bulundukları başka
milletlerin ilerleme yolunda attığı adımlarla fazla ilgilenmemiş; “umûr-ı din”e olduğu kadar “umûr-ı
dünya”ya da “bîgâne” kalmıştır. Batı dünyasında büyük bir süratle gelişen teknik medeniyet harikalar
yaratırken Müslümanlar bunlardan yararlanmak bir tarafa, ne olup bittiğinden bile haberdar olmamıştır.
“Yeryüzünde yaşamak herkesin hakkıdır, ancak yaşamayı hak etmek gerekir.”
-Batı dünyasının güçlü oluşunun temelinde birlik ve beraberlik şuuru vardır. Aynı şekilde
Müslümanlar için “hakk-ı hayat” da, ancak birlik ve beraberlikle mümkün görünmektedir: “Eğer
Müslümanlar yaşamak istiyorlarsa cemaat arasında nifaka, şikaka, dargınlığa, küskünlüğe, ayrılık ve
gayrılığa meydan açabilecek en ufak sözlerden, en ehemmiyetsiz görünen hareketlerden bile
çekinmelidirler.”
-Yeis ve ümitsizliğe düşmek dinimize göre “küfür” sayılmıştır. Bunun için Müslümanların
Allah’ın merhamet ve yardımından asla ümit kesmemesi, tek tek üzerlerine düşen görevleri yaptıktan
sonra vaad edilen kurtuluşu beklemeleri gerekir.
4
5
6
7

Safahât (haz. M. Ertuğrul Düzdağ), 6. b., İstanbul 2005, s. 409.
“Manda Meselesi”, Sebîlürreşad, nr. 437-438, 21 Ağustos 1335/1919, s. 175.
Eşref Edip, Mehmet Âkif-Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1962, s. 128-129.
Safahât, s. 413.
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-Başta din, namus ve vatan olmak üzere bütün varlığımız tehlike düşmüş, düşman kapılarımıza
dayanmıştır. Bu durumda yapılacak şey, ayrılık-gayrılık gibi küçük meseleleri bir tarafa bırakmak ve el
birliğiyle bu nâmert istilâyı bir an önce geri püskürtmektir.8
Konuşmayı dinlemek üzere Zağanos Paşa Câmii’ni dolduran binlerce Balıkesirli Müslüman büyük
bir heyecan ve ıstırap içinde gözyaşı dökerken, Mehmed Âkif, Türk milleti için Allah’tan sabır, sebat,
zafer ve yardım dileyerek kürsüden iner. Bu konuşmayı yaptıktan sonra Balıkesir’de birkaç gün daha
kalır; bir süre yine cephede kahramanca çarpışan mücahitlerle görüştükten sonra yüksek bir moralle
İstanbul’a döner.
Bu sırada Anadolu’da bir yandan millî cepheler kurulmaya, millî ve mukaddes mücadele
memleketin dört bir yanında varlığını hissettirmeğe başlarken, diğer yandan 23 Nisan 1920 günü
Ankara’da Anadolu’daki vilâyetlerden gelen temsilcilerle işgal altındaki İstanbul’dan kaçabilen bir
kısım mebusların da katılmasıyla Büyük Millet Meclisi açılır.
Osmanlı Devleti’nin altı asırlık payitahtı 16 Mart 1920 sabahı İtilâf kuvvetleri tarafından fiilen
işgal edilince, şehir maddî-mânevî kasvetli bir havaya bürünür. İşgal kuvvetlerinin akla hayale sığmaz
hareketleriyle artık İstanbul yaşanmaz bir hal alınca, Mehmed Âkif, yine Eşref Edib’e:
-Artık burada duracak zaman değildir, gidip çalışmak lâzım. Bizim tarafımızdan halkı tenvîre
ihtiyaç varmış; çağırıyorlar, mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin
haberi olmasın. Sen de idarehânenin işlerini derle topla, Sebîlürreşad klişesini al, arkamdan gel.
Meşîhat’takilerle de temas et, Harekât-ı Milliye aleyhinde bir halt etmesinler!”9 diyerek Anadolu’da
başlayan Millî Mücadele’ye fiilen katılmaya karar verir ve 1920 yılı Nisan sonlarına doğru bir sabah
erkenden henüz on iki yaşındaki oğlu Emin’le birlikte İstanbul’dan ayrılır. Yol arkadaşı Ali Şükrü
Bey’le Üsküdar’da buluştuktan sonra Alemdağ yoluyla deniz kıyısına varır ve buradan temin ettiği bir
vasıta ile İnebolu’ya geçer. İnebolu’dan da Ankara’ya hareket eder ve zorlu bir yolculuktan sonra.
Mayıs başlarında Ankara’ya varır (9 Mayıs 1920). Oğlunun naklettiğine göre, Ankara’da Meclis önünde
Mustafa Kemal’le karşılaşan Mehmed Âkif’e Mustafa Kemal: “Sizi bekliyordum efendim, tam
zamanında geldiniz!” der. Mehmed Âkif Ankara’ya geldiği günlerde Hacı Bayram Câmii’nde kürsüye
çıkarak Kuvâ-yı Milliye’nin bir İttihatçı hareketi olmadığını; üzerinde yaşadığımız vatanı kaybedersek
gidecek başka bir yerimiz bulunmadığını; bu hareketin bir cihad ve bu cihada katılmanın da dinen farz
olduğunu anlatır.
Mehmed Âkif Ankara’ya yerleştikten kısa bir süre sonra, Miralay İsmail Bey’in istifası üzerine,
onun yerine, Meclis Reisi Mustafa Kemal’in teklifiyle Burdur mebusu seçilir. Kısa bir süre sonra da
halkı cepheye ve birliği davet için önce Eskişehir’e, arkasından da oğluyla birlikte Burdur’a gider.
Burada, kendisini hasret ve muhabbetle bağırlarına basan Burdur halkına da vaaz ve nasihat eder. Bu
sırada dinleyiciler arasında bulunan oğlu Emin Âkif, babasının buradaki konuşmasını şu şekilde
nakletmektedir:
“... Babamı ilk defa Burdur’da hükûmet konağında üç-dört yüz kişiyi mütecâviz bir cemaata karşı
hitap ederken gördüm. Fazla bağırdığı zaman sertleşen gür sesiyle konuşuyor, çok heyecanlı olduğu
bütün hareketlerinden belli oluyordu. İzmir havalisinden sızan kara haberleri, vatandaşlarımıza yapılan
işkence ve hakaretleri, mülevves çizmeler altında çiğnenen tarihî ve ilâhî mâbedlerimizi öyle yanık bir
dille ifade ediyor, bu fecâyiin yürekler acısı avâkibini öyle acı bir dille tarif ediyordu ki... Ben de
dinleyiciler arasına sıkışmıştım. O muazzam kalabalık derin bir sükûta dalmıştı. Lâkin bu öyle bir
sessizlik, öyle bir hava idi ki, kasırgalar koparacak ruhların kellesini koltuğuna almaya niyet eden
başların son kat’î kararından doğuyordu. Bir de şurada burada hissiyâtına mâlik olamayarak
hıçkırıklarını tutamayan vatanseverlerin iniltileri duyuluyordu.”10
Mehmed Âkif Burdur’da bir hafta kadar kaldıktan sonra oradan Sandıklı’ya geçer ve bir gece yatsı
namazını müteakip minbere çıkarak orada da aynı mahiyette bir konuşma yapar; buradan Antalya
yoluyla Ankara’ya döner. Ankara’ya dönüşünden birkaç gün sonra bu defa Birinci İnönü Zaferi’nin
müjdesi gelir. Oğlunun bildirdiğine göre, Mehmed Âkif bu habere çocuklar gibi sevinir. Bir müddet
8

9
10

Mehmed Âkif’in burada yaptığı konuşmanın tamamı Sebîlürreşad’da yayımlanmıştır (nr. 458, 12 Şubat 1336/1920, s. 183186). Ayrıca bk. Âlim Kahraman, Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat-Mehmet Âkif, İstanbul 2021, s. 261-263.
Eşref Edib, Mehmed Âkif, s. 139.
Emin Âkif Ersoy, “Safahât Şairini Oğlundan Dinleyiniz.”, Millet, nr. 107, 19 Şubat 1948, s. 16.
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sonra, 2 Ekim 1920 tarihinde başlayıp 22 Kasım’a kadar devam eden Konya isyanının bastırılması için
Ankara’dan Konya’ya gider. Daha önce Balıkesir halkına yaptığı gibi, Konya halkına da onların
anlayabileceği bir dille nasihat eden Mehmed Âkif, vatanın yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya
bulunduğunu, böyle bir zamanda ayrılık-gayrılık yerine milletin tek bir vücut hâlinde birleşerek
Ankara’da yeni kurulan hükûmete yardım etmeleri gerektiğini hatırlatarak isyancıları ikna etmeğe
çalışır.11
Öte yandan, İstanbul’da artık rahatça çalışma imkânı kalmayınca, Eşref Edib de, daha önce
Mehmed Âkif’in vermiş olduğu tâlimâta uyarak Sebîlürreşad mecmuasının başlık klişesini alır ve
Karadeniz yoluyla önce İnebolu’ya, oradan da Kastamonu’ya geçerek durumu Ankara’da bulunan
Mehmed Âkif’e bildirir. O da, Eşref Edib’ten aldığı haber üzerine, Meclis’in kararı ve halkı aydınlatma
vazifesiyle Ankara’dan ayrılır ve 15 Ekim 1920 sabahı Kastamonu’ya gelir. Burada yine bir taraftan
civar kasaba ve köyleri dolaşarak halkı aydınlatırken, bir yandan da kısa bir hazırlığı müteakip Eşref
Edib’le birlikte mecmuayı bu defa Kastamonu’da yayımlamaya başlar.
Sebîlürreşad’ın Kastamonu’da yayımlanan 25 Teşrîn-i sâni 1920 tarihli ilk sayısında, mecmuanın
niçin Anadolu’ya nakledildiği şu şekilde açıklanır:
“İngilizler merkez-i hilâfeti işgal ile zulüm ve tazyiklerini arttırdılar. Maddî, mânevî bütün
hürriyet-i İslâmiye’yi selbettiler. Her şeyi tahakküm ve iradeleri altına aldılar. Bunun üzerine
Müslümanlığı ve Müslümanların hukukunu müdafaa hususunda hiçbir tesir altında kalmayarak daima
istiklâl-i efkârını muhafaza etmiş bulunan Sebîlürreşad’ın İstanbul’da intişârına imkân kalmadı. Onun
için inâyet-i Hak’la risâlemizi bugünden itibaren Anadolu’da neşretmeğe başlıyoruz.”12
Mehmed Âkif Kastamonu’da bir yandan Sebîlürreşad’ı yayımlamayı sürdürürken, bir yandan da
Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hakkında halkı aydınlatmak ve halka moral vermek ihtiyacını
hisseder. Bunun için, yine en tesirli yol olarak câmi kürsülerinden konuşmalar yapmaktır.
Kastamonu’ya gelişinden sonraki ilk Cuma günü Nasrullah Câmii kürsüsüne çıkar. Mehmed Âkif
burada yaptığı konuşmada, cemaatin kolayca anlayabileceği bir şekilde Sevr muahedesinin Türk milleti
için bir ölüm fermanı olduğunu, bunu kabul etmenin esareti ve yok olmayı kabul etmek demek olduğunu
izah ederek Türk yurdunun geçirmekte olduğu tehlikeyi yine son derece net bir şekilde gözler önüne
serer.
Mehmed Âkif buradaki konuşmasına önce Kur’ân-ı Kerîm’deki Âl-i İmran, Tevbe, Bakara ve
Mâide sûrelerinden bir kısım âyetler okuyarak ana hatlarıyla şu hususlar üzerinde durur:
-Düşmandan asla dost olmaz, düşman hiçbir zaman “mahrem-i esrâr” kabul edilemez. Türk milleti
arasında öteden beri yaygın olan “İngiliz adaleti”, “Fransız hamiyeti”, “Alman dehâsı”, “İtalyan
terakkiyâtı” gibi sloganlar asla itibar edilmemesi gereken, gerçek dışı sözlerdir. Mehmed Âkif’e göre:
“Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetleri, sanâyideki terakkîleri inkâr olunur şey değildir. Ancak
insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki terakkileriyle ölçmek
kat’iyyen doğru değildir.”
-Sık sık vicdan hürriyetinden bahseden Batılılar aslında dünyanın en mutaassıp cemaatidir. Bu
yüzden, çocukları doğar doğmaz dinî ve millî telkinatla büyütülen, bilhassa Müslümanlara karşı büyük
bir düşmanlık hissiyle yetiştirilen bir Hıristiyan’ın bir Şarklıyı, hele bir Müslüman’ı sevmesine imkân
ve ihtimal yoktur.
-Müslümanların en büyük düşmanı fitne, fesat, nifak ve şikaktır; bu kötü hasletler yüzünden
Emevîler’den başlayarak Abbâsîler, Endülüslüler, Gazneliler ve Selçuklular saltanatlarını, Osmanlılar
ise eski büyüklüklerini kaybetmiştir. Avrupa medeniyetine erişebilmek için yapılacak tek şey, önce,
aramıza sokulan fitne ve fesadı ortadan kaldırarak baş başa verip çalışmaktır.
-Düşmanın bizden istediği, herhangi bir vilâyet veya sancak değil, doğrudan doğruya başımız,
boynumuz, hayatımız, saltanatımız, devletimiz, hilâfetimiz, dinimiz ve imanımızdır. Bu yüzden, artık
aklımızı başımıza almanın zamanı gelmiştir; çünkü artık “çekilip gitmek için arka tarafta bir karış
yerimiz yoktur!”

11
12

Eşref Edib, Mehmed Âkif, s. 142.
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-Yeis ve ümitsizlik, hele Allah’tan ümidi kesmek, dinimizde küfür ile bir tutulmuştur. Dünyada
güvenilecek ve dayanılacak yegâne şey, Cenâb-ı Hakk’ın inâyet ve merhametidir.
-Müslümanlar önce azim ile, sonra da tevekküle memurdur. Yeise kapılmayarak çalışan bir
Müslüman için aşılamayacak bir engel, varılamayacak bir gaye yoktur.
-Mensubu olmakla şeref duyduğumuz İslâm dini, zillet, meskenet ve sefalet dini değildir.
Müslüman yurtları düşman çizmeleri altında inlerken eli-kolu bağlı bir vaziyette oturan Müslümanlar,
“Müslümanların derdini kendine dert etmeyen Müslüman değildir!” diyen Hz. Peygamber’in huzuruna
acaba nasıl çıkacaktır?
-Uğramış olduğumuz bu felâketler, dine olan bağlılığımızın zayıflamasından dolayıdır. İslâmiyet
kolaylık dinidir, Cenâb-ı Hak bize takatimizin üstünde bir şey teklif etmemiştir. Hayattan maksat,
insanca yaşamak ve Allah’ın rızasını kazanarak öteki âleme gitmektir.
-Müslümanlar, bilhassa Anadolu’da yaşayan Müslüman-Türkler birbirlerinin dertlerinden
haberdar bile olamayacak kadar hissiz bir hâle gelmiştir. Yunan çeteleri Batı Anadolu’yu yakıp yıkarak
ilerlerken bazı “sersemler”, “Halîfe ordusu geliyormuş!” diye onları karşılamaya bile hazırlanmaktadır.
-Dünya üzerinde henüz istiklâline sahip yegâne “hükûmet-i İslâmiye” Türkiye’dedir; fakat Türk
milletinin tarih, namus, şan ve şerefi ayaklar altına alınmak üzeredir. Bunun için fertler arasındaki birlik
ve beraberliği sarsacak en küçük hareketlere dahi meydan vermemek gerekir.
Konuşmasında, Türk milletinin ezelî düşmanlarının sulh antlaşması ile takip ettikleri zulüm ve
imha planını bütün ayrıntılarıyla açıklayan Mehmed Âkif, ayrılık ve gayrılığı şiddetle kınayarak halkı
birlik ve beraberliğe davet eder.
Mehmed Âkif’i can kulağıyla dinleyen cemaat, câmi kürsüsünde ilk defa dinlediği böyle bir
konuşma karşısında heyecan içinde âdeta donup kalır. Daha sonra Sebîlürreşad’da da yayımlanan bu
vaaz metni ile Sevr antlaşmasının mahiyeti ve ihtiva ettiği hükümler çok açık bir şekilde tahlil edilmiş
ve meselenin gerçek yüzü herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde izah edilmiştir.13
Derginin on bir sayfasını kaplayan bu konuşma, İstiklâl Savaşı’nın ruhunu ve neden yapıldığını
açıklayan en önemli belgelerden biridir.
Mehmed Âkif’in gayet veciz şekilde açıkladığı durum karşısında ortalıkta âniden bir heyecan
dalgası meydana gelir ve cemaat âdeta kendinden geçerek hüngür hüngür ağlamaya başlar. Bu arada
Mehmed Âkif de kendinden geçer. Cemaatin arasında sessizce Âkif’i dinleyen Eşref Edib: “Cemaat
ağlıyordu, ortalığı müthiş bir heyecan kaplamıştı. Üstad da kendinden geçecek derecelere gelmişti.
Onun o kadar heyecanlı bir zamanını görmemiştim. Artık sesi kesiliyordu; çok yorulmuştu.
Heyecanından kalbi duracak diye korkuyordum!” der.14
Mehmed Âkif, “Bizim yolumuzda çalışıp didinenlerle mücâhede edenleri muhakkak ki yollarımıza
iletiriz. Hak Teâlâ iyi işler işleyenlerle beraberdir.” meâlindeki Ankebût sûresinin 69. âyetini okuduktan
sonra ellerini kaldırır ve: “Yâ İlâhî, bize tevfikini gönder! (...) Müslüman yurdu her yerde felâket vurdu;
bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu. O da çiğnendi mi, çiğnendi demek şer’-i mübîn. Hâksâr
eyleme yâ Rab onu olsun!.. Velhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn..” diyerek konuşmasını tamamlar. Duasını
yapıp kürsüden indikten sonra cemaatle beraber Kastamonu sokaklarında dolaşır ve camide başlayan
heyecan dalgası bir anda bütün şehre yayılır.
Mehmed Âkif’in Nasrullah Câmii’nde vermiş olduğu bu mev’izenin olumlu tesiri kısa zamanda
civardaki kaza ve köylere kadar yayılınca, bu durumdan yararlanmak isteyen Ankara’daki millî
hükûmet, Mehmed Âkif’e ricada bulunarak, Kastamonu civarındaki halkı da bu meselelerden haberdar
etmesini ister. Mehmed Âkif de bu rica üzerine, şehrin civarındaki belli başlı kaza ve köyleri dolaşarak
oralarda da halkın anlayabileceği bir dille Sevr anlaşmasının korkunç hükümleriyle düşman istilâsı
karşısında Müslümanlara düşen görevleri anlatır.
Vaaz metninin yer aldığı Sebîlürreşad nüshaları o günün imkânlarına göre bol miktarda bastırılmak
suretiyle Anadolu’nun çeşitli vilâyet, sancak ve kazalarındaki vali, mutasarrıf, kaymakam ve müftülere
gönderilerek cephelerde ve kahvehane gibi toplantı mahallerinde yüksek sesle okunmuş, ayrıca bir
13
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kısım mahallî basın tarafından iktibas edilmiş ve müstakil kitapçıklar hâlinde bastırılarak elden ele
dağıtılmıştır.15
Mehmed Âkif’in memleket çapında büyük bir heyecan uyandıran mev’izelerinin ilk yankısı elCezîre cephesi kumandanı Nihad Paşa’dan gelir. Nihad Paşa, o sırada Kastamonu’da bulunan Mehmed
Âkif’e çektiği telgrafta şunları yazar: “Nasrullah Câmi-i şerîfinde îrâd buyurduğunuz mev’izeyi hâvî
mecmuanızın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Diyârbekir’in Câmi-i Kebîr’inde Cuma namazından
sonra kıraat edilerek mü’minîn-i hâzıra envâr-ı mâneviyesinden hisseyâb-ı tenevvür ve tefeyyüz
olmuşlardır. Fakat, bu istifade pek mahdut kalacağından cephe mıntıkasını teşkil eden Elaziz,
Diyârbekir, Bitlis, Van vilâyetleri ile civar müstakil mutasarrıflıklar halkı da nasîbedâr edilmiş ve
şerefiyle hukuku doğrudan doğruya zât-ı âlînize ait olmak üzere Diyârbekir Vilâyet Matbaası’nda tab’
ve teksîr edilerek bütün cepheye tevzî olunmuştur. Cenâb-ı Hak mesâil-i din ve vatan-perverânenizi
meşkûr eylemesi temennisi ile ihtirâmâtımı takdim eylerim!” el-Cezîre kumandanı Nihad.16
Bu telgraftan da anlaşılacağı gibi, Mehmed Âkif’in düşman çizmeleri altındaki son Türk vatanının
kurtuluşu uğrunda ailesini, çoluk-çocuğunu ve refahını terk ederek Anadolu’daki mukaddes
mücadeleye katılması ve bu münasebetle vermiş olduğu mev’izeler, gerek halkın, gerekse cephede
çarpışan kahraman Türk askerlerinin mâneviyatını yükseltmede büyük bir tesir göstermiştir.
Mehmed Âkif de, bu telgrafa cevap olmak üzere Nihad Paşa’ya şu telgrafı çeker:
“Diyârbekir’de el-Cezîre kumandanı Nihad Paşa Hazretleri’ne: Hakk-ı âcizânemdeki teveccühât-ı
devletlerine an-samimi’l-kalb teşekkür ederim. Nasrullah Camii kürsüsündeki mev’izemin o havâlide
ve o cephedeki bütün dindaşlarımıza tebliğine himmet ve delâlet cidden sezâvâr-ı minnettir. Cenâb-ı
Hak pek kıymetli bir rüknü bulunduğunuz kahraman ordumuzu zaferden zafere îsâl ve ümmet-i
İslâmiye’de belirmeye başlayan intibâhı müzdâd buyursun, âmin!” Mehmed Âkif- 16 Şubat 33717
Mehmed Âkif Kastamonu’da yaklaşık bir ay kalır ve bu süre zarfında şehir merkezi ile birlikte
civardaki kaza ve köyleri de dolaşarak halkla sohbetler yapar, onları millî uyanışa katılmaya teşvik eder.
25 Aralık 1920 tarihinde de, mecmuanın başlık klişesini alarak Eşref Edib’le beraber Ankara’ya hareket
eder. Bin türlü güçlük ve imkânsızlıkla ağır kış şartları altında Ilgaz Dağları’nı aşarak Ankara’ya
ulaşabilir.
Millî Mücadele’nin bütün şiddetiyle devam ettiği, cephelerden birbirinden farklı haberlerin geldiği,
Türk milletinin ölüm-kalım mücadelesinin yaşandığı bu günlerde Mehmed Âkif’in zihninde, bir millî
marş yazma fikri uyanır. Yakınlarının ifadesine göre, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu fikir,
Kastamonu’dan Ankara’ya döndükten sonra, ikamet ettiği Tâceddin Dergâhı’nda vecd içinde geçirdiği
gecelerde giderek olgunlaşır.
Yine bu sırada, Dârü’l-umûr-ı Askeriye’nin teklifi üzerine, Maarif Vekâleti tarafından millî marş
için açılan müsabakaya tam 724 şiir gelir, ama jüri tarafından, bunların içinden altı şiir dışında, hiçbiri
beğenilmez.18 Devrin Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin (Tanrıöver), millî marş için konulan para
şartını ortadan kaldırması üzerine, Mehmed Âkif’in günlerdir uğraştığı şiir son şeklini alır. Daha önce
724 şiir arasından seçilen altı şiirle birlikte Mehmed Âkif’in imzasız olarak teslim ettiği şiir, önce
cephedeki askerlere dağıtılır. Bunlar arasında, Millî Mücadele’nin ruhuna en uygun olan Mehmed
Âkif’in kaleme aldığı “İstiklâl Marşı”, nihayet 12 Mart 1921 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi
kürsüsünden, aynı zamanda ünlü bir hatip olan Hamdullah Suphi tarafından okunmak suretiyle,
mebusların onayına sunulur ve neticede şiir meclisin büyük çoğunluğu tarafından ayakta alkışlanmak
suretiyle, Türk milletinin millî marşı olarak kabul edilir.19
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İstiklâl Marşı, ilk önce, “Kahraman Ordumuza” ithafıyla, 17 Şubat 192’de Sebîlürreşad’da, dört
gün sonra da Kastamonu’da çıkan Açıksöz gazetesinde yayımlanır. Millî Marş olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından kabulünden sonra da, Ankara’da millî hükümetin yayın organı olan Hâkimiyeti Milliye’nin 14 Mart 1921 tarihli 132. sayısında yayımlanmak suretiyle resmen yürürlüğe girer.
Henüz Sakarya Muharebesi’nden önce, İstiklâl Savaşı’nın o karanlık günlerinde:
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
diyerek, milletin önünde aydınlık ufuklar açan Mehmed Âkif’e, yakın dostlarından Midhat Cemal
Kuntay, bir gün: “Üstadım, siz inanmadığınız bir konuda kesin konuşmazsınız; nasıl oldu da burada,
zaferin çok yakın olduğunu müjdelediniz?” deyince; Âkif şu cevabı verir: “Cenâb-ı Hakk’ın inâyeti ve
ordularımızın başındaki kumandanların gayreti ile, düşman karşısında kesin bir galibiyet
kazanacağımıza cân u gönülden inanmasam öyle yazmazdım!” der.
Millî marşların bir özelliği, içinden doğduğu milletin yaşamış oyduğu olağanüstü hâli
yansıtmasıdır. Türk İstiklâl Marşı’nın kaleme alındığı günler, yukarıda belirttiğim gibi, Millî
Mücadele’nin en kritik günleridir. Türk milleti bu sırada korku, ümit, yeis, zafer ve sevinç duygularıyla
heyecanlarını peşpeşe ve birbirine karışmış bir halde yaşıyordu. Her mısraını dikkatle ve üzerinde
düşünerek okuduğumuzda, bütün bu duyguların, İstiklâl Marşı’nda en güzel şekilde ortaya konulmuş
olduğuna şahit oluruz. Bu şiir ile Türk milleti var olma azmini ve iradesini yeniden kazanmış
bulunmaktadır. Ancak bu marş, yazıldığı o kara günleri değil, aynı zamanda Türk millî varlığının üstün
meziyetlerini de en veciz bir şekilde yansıtan bir ayna gibidir.20
İstiklâl Marşı’nın ifade ettiği üstün değerler istiklâl, yani bağımsızlık, hak, iman, vatan ve
İslâmiyet’tir; bu değerler dün olduğu gibi bugün ve yarın da, ebediyete kadar varlığını devam
ettirecektir. Yüz yıl öncesinden bugüne, en ücra köşelerine kadar memleketimizin her tarafında, yurt
dışındaki temsilciliklerimizde hemen her gün ve her türlü vesileyle okunan İstiklâl Marşı’na, zaman
zaman bazı eleştiriler yöneltilmiş ve yeni bir marş yazılması yolunda birtakım teklifler yapılmışsa da,
1982 Anayasası’nın 3. maddesine “Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı İstiklâl Marşı’dır” ibaresi ilâve
edilmek suretiyle, bu ve benzeri itirazların önü alınmıştır.
“İstiklâl Marşı” için, “O artık benim değildir, milletimindir! Benim milletime karşı en kıymetli
hediyem budur!” diyerek, Safahât’a dahil etmeyen Mehmed Âkif, ölüm döşeğinde: “İstiklâl Marşı… O
günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Bin bir fecâyî
karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o
günlerin kıymetli bir hâtırasıdır.. O şiir, bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz… Onu ben dahil bir
daha hiç kimse yazamaz; onu yazabilmek için o günleri görmek, o günleri bizzat yaşamak lâzımdır…
Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırtmasın!” diyerek bu fâni âleme veda eder.
Millî Mücadele’nin devam ettiği üç yıl boyunca bizzat bu mücadelenin içinde yer alan binlerce
isimsiz kahramanla birlikte verdiği şerefli hizmetlerin yanında bu mücadelenin ıstırap, ümit ve
heyecanıyla Türk edebiyatına başta “İstiklâl Marşı” olmak üzere, “Ordunun Duası”, “Bülbül” ve
“Leylâ” gibi ölümsüz eserler hediye eden Mehmed Âkif, Mayıs 1923’te İstanbul’a dönerken Millî
Mücadele hâtırası olarak yanında bir istiklâl madalyası ile Türkiye Bülük Millet Meclisi âzâlarına
verilen bir mavzer tüfeği getirir. Ölünceye kadar yanından ayırmadığı bu madalya ile tüfeğe ayrı bir
ihtimam gösteren Mehmed Âkif için bu madalya ile silâh, herhalde, Millî Mücadele yıllarındaki
unutulmaz hizmetlerinin en değerli hâtırası idi.21
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Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı, İstanbul 2021. Ayrıca bk. A. Azmi Bilgin, “İstiklâl Marşı Bibliyografyası”, Mehmed Âkif
Ersoy (haz. Mustafa İ. Uzun), Ankara 2011, s. 212-214.
İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90. yıldönümü dolayısıyla yayımlanan İstiklâl Marşı İstikbal Marşı-41 Dize 41 Yorum adlı kitapta,
şiirin her mısraı, çoğu akademisyen, 41 kişi tarafından ayrı ayrı ele alınıp yorumlanmıştır (ed. Hasan Akay-M. Fatih Andı,
İstanbul 2010).
İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılı olan 2021 yılının T. C. Cumhurbaşkanlığı
tarafından “İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Yılı” olarak ilân edilmesi münasebetiyle Mehmed Âkif’le ilgili birçok yayın
yapılmıştır; ancak ben burada bunlardan birkaçını zikretmek istiyorum: Otuz kadar akademisyen ve araştırmacının yazılarıyla
Mustafa İsmet Uzun’un editörlüğünde hazırlanan, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk baskısı 2011 yılında yapılan
Mehmed Âkif Ersoy adlı prestij kitabın bir kısım ilâvelerle, geçtiğimiz aylarda üçüncü baskısı yapıldı. Âlim Kahraman’ın
Tutuşmuş Bir Yürek Adanmış Bir Hayat Mehmet Âkif adlı, çok yönlü ve ayrıntılı Âkif biyografisi ile Ahmed Güner Sayar’ın
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yıllardır üzerinde çalıştığı Çekiç İle Örs Arasında Mehmed Âkif Ersoy adıyla yayımlanan çalışması, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Mebus ve Şair Mehmet Âkif Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
yayımlanan Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı, bu yılın dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor. İsmail Kara’nın, Bir
Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı adlı kitabı ise, ayrı bir öneme sahip bulunuyor. “Mehmet Âkif Fikir ve Sanat
Vakfı” ile M. Rüyan Soydan’ın himmetiyle ilk sayısı önceki yıl çıkan Âkif Salnâmesi’nin, Burdur Mehmet Âkif Ersoy
Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanıp basılan ikinci sayısı da, Mehmed Âkif’le ilgili yeni araştırmalar itibariyle önem arz
ediyor.

BİYOGRAFİK OYUNLAR BAĞLAMINDA
MEHMET AKİF ERSOY
MEHMET AKIF ERSOY IN THE CONTEXT OF BIOGRAPHICAL PLAYS
Abide DOĞAN & Esra ÇINAR

Abstract:
Biographical plays are a type of literature/art that is formed by reflecting the lives of people who
are known by the society, who stand out with their different aspects from ordinary people, to the art of
theatre. The genre that developed after 1980 is also seen in Turkish literature after the West. Another
valuable person whose biography has been transferred to the stage/theatre texts is Mehmet Akif Ersoy.
Within the scope of the study, the biographical plays about Mehmet Akif Ersoy were examined. With
the comparative method, the poet's biographical information was examined in the context of reality, and
similar, common and different aspects were determined and it was determined which biographical play
genre the plays had. It has been determined that the texts produced based on the poet's biography are
generally innovative and traditional biographical plays. The plays are important both in terms of
reflecting the historical atmosphere of the period in which the artist lived and in explaining how and
under what conditions the National Anthem was written along with Mehmet Akif Ersoy's life.
Keywords: Biographical play, Mehmet Akif Ersoy, Comparative method, Turkish theatre
GİRİŞ / INTRODUCTION
Biyografi türü çerçevesinde şekillenmiş olan biyografik oyunlar, toplum tarafından bilinen
yüzlerin yaşamlarını tiyatro sahnesine/metinlerine taşır. Temel olarak anlatılan, bireyin kendisi ve
yaşamıdır. Bunun yanı sıra konukişiye dair karakteristik özellikler, ruh hâlleri, varsa eserlerinden bir
kesit veya meşhur bir söz eserlere dâhil edilebilir.
1980 sonrasındaki süreçte postmodernizmin kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve edebiyat
ortamında meydana gelen çok renkli, çok sesli atmosfer, türün ortaya çıkışında kilit rol oynar. Özellikle
teknolojik gelişim ve tüketim kültürünün tırmanışta olduğu bu dönemde toplum tarafından bilinen
yüzlerin biyografilerine artan ilgi, türün yükselişini perçinler.
Biyografik oyunlar, henüz edebiyat sahası için yeni olma hüviyeti taşıdığından tanım ve nitelikleri
açısından birtakım sorunsalları bünyesinde barındırır. Genellikle Batı edebiyatı, bilhassa İngiliz
edebiyatı türün üzerine yoğunlaşmış ve zaman içerisinde de türün kuramsal çerçevesi oluşturulmaya
başlanmıştır. Biyografik oyunlar üzerine Batı’da yapılmış çalışmalarda Holger Südkamp, Martin
Middake ve Werner Huber, Daniel Meyer Dinkgrafe, Ursula Canton ve Ina Schabert gibi isimler ön
plana çıkmış ve türün gelişimine katkıda bulunmuşlardır.1
Mehmet Akif Ersoy, toplum tarafından bilinen bir isim olduğundan elbette hakkında hem
biyografik oyunlar bağlamında hem de diğer türler bağlamında eserler kaleme alınmıştır. İstiklâl



1

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara-Türkiye,
abide@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi, Ankara-Türkiye.
Biyografik oyunların taşıdığı türsel sorunsallara dair bilgilere genellikle Batı edebiyatı çerçevesinde ulaşmak mümkündür. Bu
noktada Almanya’da Contemporary Theatre and Drama in English (CDE) topluluğu biyografik oyunlar üzerine yazılar, kitaplar
yayınlamalarıyla Batı tiyatrosuna yeni bir soluk getirmekle bilinir. Holger Südkamp (2008: 69) biyografik oyunları tarihsel
oyunların bir parçası gibi görür ve tarihsel oyunlar olarak kabul eder. Middake ve Huber (1999: 134) bu oyunların kişiye
odaklanması bakımından ayrı bir tür olduğunu iddia eder. Ina Schabert (1990: 59) ise kurgusal biyografi olarak adlandırdığı
türü roman ve tiyatro arasına yerleştirerek bireyin öyküsünün anlaşılacağını söyler.
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Marşı’nın kabul yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde şairi ve marşın yazılış öyküsünü anlatan
oyunlar sahnelenmektedir. Etkinlikler kapsamında olsun ya da olmasın Mehmet Akif her daim
anlatılacak bir değer olarak görülmektedir. Bu noktada incelemeye dâhil edilen oyunlar; Semih SergenBir Hilâl Uğruna (1991), Osman Karataş-Mehmet Akif ve Oyun İçinde Oyun (1995), Remzi ÖzçelikMehmet Akif (2013) ve Burak Akyüz-Şair, Şiir, Şuur (2019)’dur. 2
İncelenen oyunlar, Mehmet Akif Ersoy’un şahsında dönemin tarihsel süreç ve gelişmelerini
aktarmakta; özellikle İstiklâl Marşı’nın hangi şartlarda, nasıl bir gayretle kaleme alındığını
vurgulamaktadır.
Karşılaştırmalı yöntem aracılığıyla Mehmet Akif Ersoy’un hayatının nasıl aktarıldığına, yazarların
şairi ne şekilde tanıttığına, onun hangi özelliklerini ön plana çıkardığına ve İstiklâl Marşı’nı nasıl bir
ruh hâli içinde kaleme aldığına dair, biyografik gerçeklikler esas alınarak açıklık getirilmeye
çalışılmıştır. Biyografik gerçeklik ilkesine ne kadar uyulduğu ya da kurgu unsurunun ne derecede
kullanıldığını açıklamak ise bir diğer gayedir.
1. BİYOGRAFİK OYUN TÜRÜ ÜZERİNE
Biyografik oyunlar toplum tarafından tanınan kişilerin yaşamlarının, kişiliklerinin, ikilemlerinin,
çatışmalarının, insana ait olan hâllerinin açımlamalarının tarihsel zamanlama dâhilinde tiyatro
metinlerine ve oradan da sahneye aktarıldığı bir edebiyat/sanat türüdür. Biyografik oyunlar üzerine
yapılan çalışmalarda türün genel bir tanımı yapılmaya çalışılmış ve özellikleri, sınırları belirlenmeye
çalışılmıştır. Ancak türün geçmişi çok geriye gitmemekle beraber yapılan çalışmalar da sınırlı sayılar
içerisinde kalmıştır. Bu noktada Almanya’da Contemporary Theatre and Drama in English (CDE)
topluluğu biyografik oyunlar üzerine yazılar, kitaplar yayınlamalarıyla Batı tiyatrosuna yeni bir soluk
getirmekle bilinir.3 Yapılmış olan çalışmalar ekseninde tarihsel ve belgesel tiyatro ile biyografik oyunlar
arasındaki ilişki aydınlatılmaya çalışılır, biyografi öznesinin ele alınışı incelenir, postmodern, feminist,
biyografik kuramlar çerçevesinde eserler değerlendirilir. Biyografik oyun türü hakkında ortak bir
paydada buluşulamamasının nedenini tür kavramının tanımlanması noktasında ortak bir görüşe
varılmaması ve sözü geçen türün Dünya ve Türk edebiyatında henüz yeni hüviyet kazanmış olmasına
bağlanabilir.
Konularını tarihten alan tarihsel tiyatro, tarih çerçevesinde tanınan, bilinen kişileri de ihtiva etmesi
bakımından çatısı altında barındırdığı biyografik oyunlara da yaklaşır. Tarihsel oyun yazarı, yazdıklarını
ispatlama çabası içinde olmadan metni için işine yarayacak malzemeyi seçer ve kendi düşünce
dünyasında yeni bir yorumla, edebî gayeler gözeterek yeniden oluşturur. Tarihsel oyunlarda esas olan
unsur hangi hükümdarın hangi savaşlara katıldığı ya da kazanılan zafer ve yenilgilerden ziyade, seçilen
kişinin duygu dünyasını, ruhunu, ikiliklerini kısaca insani yönünü anlatma çabasıdır.
Biyografik oyunlar ise tanınmış kişilerin yaşamlarını ele alması ve dönemlere tanıklık edişiyle bir
noktada tarihsel oyunların da kapsama alanına girse de metinlerde öznenin ele alınışı ve işlenişi
noktasında tarihsel oyunlardan ayrılır. Biyografik oyunlar, tarihsel oyunlara nispeten devre tanıklık
etmek değil, öznenin dünyasına tanıklık etmeyi vaat eder. Biyografik oyunlar için önemli olan nokta ele
alınan kişinin tarihsel çizgisini bir izlekte anlatmaktan ziyade hayat çizgisi denen unsurun dramatik olan
noktalarını yansıtmaktır.
Diğer taraftan tarihsel tiyatro kendi bünyesinden türeyen iki alt türü edebiyat/tiyatro dünyasına
kazandırır: belgesel oyunlar ve biyografik oyunlar. Belgesel oyunlar tarihsel malzemeye dayanan
oyunlardır ve tarihe dönüp malzemelerini oradan alır (Nutku, 2009: 182). Genel itibariyle belgesel
oyunlar yakın tarihi alakadar eden olaylarla ilgilenir. Belgesel oyunlar, adı üzerinde belgelerden,
çoğunlukla toplumu sarsan yargılama süreçlerinden, toplumsal patlamalardan yola çıkarak bu belgelerin
2

3

Ahmet Yenilmez-Safahat, Hüseyin Kurtça-Çöküşe Direnen Büyük Dava Adamı, Mustafa Yılmaz- Söz Ustası Şair Mehmet
Akif Ersoy, Mahmut Tahsin- Akif isimli oyunlar, basılı metin olmadığından ve yazarlara ulaşılamadığından incelemeye dâhil
edilememiştir.
CDE grubunun biyografik oyun türünün gelişimi açısından yaptığı bazı çalışmalar şu şekildedir: Südkamp, H. (2008). Tom
Stoppard’s Biographical Drama. Berlin: CDE Studies. Middake, M. and Huber W. (1999). Biography in Contemporary Drama.
CDE Contemporary Drama in English, 3, 133-143. Meyer Dinkgrafe, D. (2005). Biographical Plays About Famous Artists,
UK, Cambridge Scholars Press.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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sahneye yansıtılmasını hedefler (Ünlü, 2015: 166). Bunu yaparken tutanaklardan, arşivlerden,
röportajlardan, fotoğraflardan, bilgisayarlardan, filmlerden, videolardan vb. yararlanır. Yararlandığı
kaynakların ispat edilebilirliği bakımından belgesel oyunlar tarihsel oyunlardan ayrılır. Belgesel
oyunlar bireysel öykülere olan eğilimi bakımından biyografik oyunlara da yaklaşır.
Biyografik oyunlarda ise esas olan anlatılacak birey ve onun yaşam deneyimidir. Bu noktada
tarihsel oyunlarla yakınlaşsa da biyografik oyunlar bireysel yaşama odaklandığından tarihsel olan
unsurlar ele alınsa bile çok daha geri planda kalacaktır. Diğer taraftan kurgu unsuru barındırdığı için
biyografik oyunlarda bilgi ve belgelere bağımlı olma ya da aynen aktarma gibi bir zorunluluk da yoktur.
Meta ve postbiyografik oyunlarda ise gerçeklik unsuru tartışılacak ve hatta gerçeklikten söz
edilemeyeceği söylenecek ve tür tamamen kurgu unsurunu barındıracaktır. Ancak meta ve
postbiyografik algı dışında kaleme alınan oyunlarda terazinin bir kolu kurgu diğer kolu gerçeklik
unsurları olmak üzere, bu kolların birbirlerini eşitlemeye çalıştıkları bir zemin, oyunların temel noktası
olacaktır.
1.1. Biyografik oyun türünün gelişim çizgisi
Biyografik oyunlar, gerek Dünya gerekse Türk edebiyatında henüz yeni olarak sayılabilecek
hüviyette kendisini edebiyat/sanat dünyasına kazandırır. 1980 öncesinde çok sık olmamakla beraber
yazın hayatına atılan biyografik oyun türünün boy gösterdiği dönem esas olarak 1980 sonrasıdır.
Postmodern dönemin rüzgârlarının estiği 1980 sonrasının atmosferinde türün kendini baskın bir biçimde
hissettirmesi tesadüf değildir. Özellikle gelişen teknoloji anlayışı ve tüketim kültürünün oluşumuyla
birlikte toplum tarafından tanınmış kişilerin biyografilerine karşı artan merak duygusu türün gelişimi
noktasında önemli rol oynamıştır.
Tarihsel oyunların barındırdığı ciddiyet ve dönem odaklı oyunların seyirciyi/okuru doyma
noktasına getirişi ve bu kitlenin bireysel yaşamlara kayan ve farklılık vaat eden oyunların kaleme
alınması ise biyografik oyunların ortaya çıkışını hazırlayan öteki nedendir. Yazarların odağını
biyografik oyunlara çevirmesi, türün zenginleşmesi ve nicelik bakımından artışına da zemin
hazırlamıştır. Bu artıştaki bir diğer etken ise özellikle postmodernizmin edebiyat dünyasının merkezine
oturmasıyla beraber bıraktığı etkilerdir. Bu noktada tiyatroya da yerleşen “şimdi ve burada olan”
anlayışı biyografik oyun türünün de kendini dönüştürmesine postmodern metinlerin üretilmesine zemin
hazırlar.
Biyografik oyun türü de tıpkı biyografi türü gibi İngiliz edebiyatı menşeli olarak kendini
sanat/edebiyat dünyasında gösterir. İngiltere’den Avrupa’ya, Avrupa’dan da Türk edebiyatına geçtiğini
söylemek mümkündür.
İngiltere ve Avrupa odaklı üretilen biyografik oyunlardan bazıları şöyledir: Edvard Bond- Bingo,
Arthur Kahn- Lord Byron’un Yaşamı ve Ölümü, Jonathan Bate Shakespeare: Stradfort’tan Bir Adam,
Edna O’Brain- Virginia, Arnold WeskerBoylam, Pam Gems- Piaf ve Marlene, Stefan TsanevSokrates’in Son Gecesi, John Logan- Kırmızı, Michael Fryan- Kopenhag, Peter Shaffer- Amadeus,
Ronal HarwoodTaraf Tutmak, İşbirliği ve Mahler’in Konuşması, Terry Johnson- Buluşma, Jeffrey
Hatcher- Bir Picasso Lütfen, Esther Villar- Dünyanın Başkenti, Tahar Ben JellounBeckett ve Genet:
Tanca’da Bir Çay, Thomas Bernhard- Immanuel Kant.
Türk edebiyatı kapsamında biyografik oyun yazma eğilimi de 1980 sonrasında kendini gösterir.
Dönem içerisinde toplum tarafından tanınmış kişilere olan ilgi bizim edebiyat dünyamızda da ilgi
görmüştür. Bu noktada kaleme alınan eserlerden birkaçı şöyledir: Bilgesu Erenus- Güneyli Bayan,
Nesrin Kazankaya- Seyir Defteri, Rekin Teksoy- Rose Luxemburg, Başar Sabuncu- Kaldırım Serçesi,
Güngör Dilmen- Sokrates “Bulutlar” ve Galileo’nun Günahları, Yılmaz Gruda- Kavuklu Hamdi, Irmak
Bahçeci- Michelangelo, Melisa Gürpınar- Şu Bizim Evliya Çelebi, Erhan Gökgücü- Giordano Bruno,
Turan Oflazoğlu- Yine Bir Gülnihal, Semih Çelenk- Heccav yahut Şair Eşref’in Esrarengiz Macerası,
Hayati Çıtaklar- Alyoşa, Selim İleri- Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek ve Cahide: Ölüm ve Elmas, Gülsün
Siren Kınal- Gönlümdeki Osman Hamdi Bey, Dinmeyen Alkışlar ve Tolstoy ve Anna.
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1.2. Biyografik oyun yazarlığı
Biyografik oyun yazarının tıpkı bir tarihçi veya biyograf gibi yazacağı metne dair kaynaklar olması
kuvvetle muhtemeldir. Biyograf ve tarihçi gibi biyografik oyun yazarı da kaynaklar arasından işine
yarayacak olanları seçer, seçtiği kaynaklar arasından hangisini kullanıp hangisini kullanmayacağı
arasında karar verir, elinde kalan malzemeyi bütünleştirir ve kendi yorumunu ekler. Biyografik oyun
yazarı da metninde gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalırsa edebî açıdan soluk kalmaya, kurgu faktörünü
abartırsa da gerçeklik unsurunu çiğneme noktasında kalır. Burada önemli olan sanatçının alacağı tavırdır
ve bu tavır genellikle öznellik ağır basacak biçimde kendini gösterir. Holger Südkamp (2008: 75)
biyografik oyun yazarını, tarihsel-biyografik realiteleri ve biyografi türünün araçlarını kullanarak
kendine dramatik unsurların çatısı altında bir araya getirerek öznenin yaşamını yeniden bir yaratım
süreci içine sokan, kurgu-gerçek ölçüsünü tutturabilen sanatçılar olarak tanımlar.
Biyografik oyun yazarı da tıpkı biyografi yazarı gibi, Virginia Woolf’un edebiyat dünyasına
kazandırmış olduğu yaratıcı gerçeğin izini sürer. Yazar topladığı malzemeyi kurgu ışığında ve
yaratıcılığın sunduğu imkânlar çerçevesinde yeniden üretir. Oyun için gerekli olan malzemeler ele
alınacak kişinin (varsa) otobiyografisi ya da kişi hakkında daha önce yapılan bir çalışma, yazılan bir
biyografi temel kaynaklar olacaktır. Bu anlamda yazar aslında türler arası bir çalışmanın içine girmiş
olur. Başkalarının yaratım yolundan giderek kendi yaratımını meydana getirir. Diğer kaynaklar
noktasında konukişinin mektupları, anıları, günlükleri ya da onu tanıyan kişilerin beyanları gibi
çeşitlenebilir. Bu noktada aslında biyografik oyunlar belge ve doküman kullanıldığından dolayı
metinlerarası bir hüviyet taşır.
Her ne denli kurgu unsuruyla içli dışlı olsa da biyografik oyunlar esasen gerçeklik temeli üzerinde
yükselir. Gerçekliğin sunduğu imkânlar ekseninde sanatçı da metnini kaleme alır. Gerçeklik unsurunu
hissettirmek amacıyla ele aldığı öznenin bir şiirini, öne çıkan bir sözünü, bestesini vs. metnin içine
yerleştirebilir.
Gerçeklik-kurgu dengesi biyografik oyun türünde yazara bağlıdır. Bunun yanı sıra yazarın öne
çıkaracağı nokta ise aksiyon unsurudur. Aksiyon unsuru oyunun dramatik, inişli çıkışlı, hareketli olması
noktasında önem taşır. Oyunun diğer unsurları (mekân, zaman, dil ve anlatım, karakterizasyon) aksiyon
ekseninde şekillenir. Aksiyon yaratma noktasında yazar işine yarayacak malzemeleri yaratım
süzgecinden geçirir ve oyunda kurulacak olan çatışma ögelerini, ikilemleri, zıtlıkları bu yolla oluşturur.
1.3. Biyografik oyun türleri
Biyografik oyunlar, kronolojik bir sıralama çerçevesinde gerçekliğe bağlı kalınarak ya da
kronolojik seyrin gidişatı değiştiren, şimdiye odaklanan, gerçekliği irdeleyen ve eleştiren formlarıyla
karşımıza çıkmaktadır. Tarihe, gerçekliğe, kişiye odaklanmaları bakımından geleneksel, yenilikçi,
metabiyografik ve postbiyografik olarak ayrılabilir. Ancak bu ayrımlar arasında kesin bir çizgi yoktur.
Geleneksel biyografik oyunlar, konukişinin yaşamını kronolojik bir düzlemde tamamen
aktarılması düşüncesine sahiptir. Bu oyunlar yoğunlaştırılmış öykü, nedensellik prensibi, olay-zamanyer birliği, karaktere uygun olan dil ve birbirini kronolojik izleyen sahneler gibi iyi kurulu oyunların
karakteristiğini gösterir (Ünlü, 2015: 240). Her şey bilimsel ve nesnel kaynaklara başvurularak aktarılır.
Öznellik algısı bu oyunların içinde pek de bulunmamakla birlikte konukişinin anımsamaları dâhilinde
sınırlıdır. Kurgu, ancak gerçekliğin koptuğu ya da karanlıkta kaldığı zaman başvurulacak bir kaynaktır.
Konukişilerin kendi alanlarında önem taşıyan kişiler olmasına özen gösterilir.
Bu oyunlarda genellikle siyaset, sanat, bilim ya da spor gibi alanlarda olan ve kendi alanları
açısından çığır açan kişileri tercih etme yoluna gidilir. Önemli kişi, seçilmiş kişi algısı etrafında üretilen
bu oyunlarda yazarın tavrı anlattığı kişiden yanadır ve onunla hemhâl olma durumu vardır. Bu noktada
yazarın anlattığı kişi hayranlık duyulacak biridir. Yazar, konukişiyi öven bir tavır takınır ve bir nevi onu
yüceltmektedir.
Yenilikçi biyografik oyunlar, hayatın içinden seçilen tek bir ana, duruma odaklanan oyunlardır.
Ele alınan kişinin hayatından seçilen bir kesit kronolojik ilerleyişle birlikte aktarılır. Bu oyunlarda
düşünceleri, fikirleri, tarihi sorgulamak ele alınacak kişiden ziyade hedef olan noktadır. Konukişinin
hem anları, durumları, olayları, çatışmaları aktarılır hem de konukişi zemininde tarihsel dönem ya da
toplumsal durum dile getirilir.
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Ancak geleneksel biyografik oyunlarda olduğu gibi tarih kavramına sıkı sıkıya bağlanmak yerine
bu kavramın sorgulanması önemlidir. Diğer taraftan yazar konukişinin artık karanlıkta kalan taraflarını
anlatmanın peşine düşmüştür. Konukişi tarihsel ve toplumsal bağlam çerçevesinde ele alınıp
anlatılmaya çalışılır. Geleneksel biyografik oyunlarda görülen konukişinin övülmesi ya da yüceltilmesi
gibi tavırlar yenilikçi biyografik oyunlar için söylenemez. Yazar, ele aldığı kişiyle arasına mesafe
koymuş ve onun bilinen bilinmeyen tüm özelliklerini gözler önüne serme konusunda kararlıdır.
Metabiyografik ve postbiyografik oyunlarda ise gerçeklik kavramı sorgulanır. Postbiyografik
oyunlarda genel geçer bir gerçeklik algısının olmadığı iddia edilir. Dolayısıyla tarih de gerçeklik gibi
reddedilir. Metabiyografik oyunlar ise tarihi bugünde inşa eder. Bu oyunlarda esas olan kurgudur ve
kurgunun oluşumunu anlamak önemlidir.
Metabiyografik oyunlarda tarih algısı yaşanmış bitmiş olan değil bugün yaşanan tarihtir.
Geçmişteki yaşananlar değil şu anda yaşananları kurgulamak esastır. Geçmişin şimdiye eklemlenmesi
hususu üzerinde durulur. Önemli olan geçmiş değil, geçmiş hakkında ne bilindiğidir. Şimdi ve geçmiş
arasında gidip gelme yöntemi metabiyografik oyunların biçimsel özelliğinin temel yapıtaşını oluşturur.
Geçmiş, yeniden şu an içinde sunulur, dolayısıyla geriye gidiş tekniği bu oyunlarda uygulanmaz.
Metabiyografik oyunlar, şu anı anlatmakla beraber aslında yaşananların bir kurgu, bir oyun olduğunu
da hissettirir. Anakronizm bu oyunlarda oldukça yaygındır.
Postbiyografik oyunlarda ise tarih ve gerçekliğin reddi nedeniyle anakronizme metabiyografik
oyunlardan daha çok başvurulur. Mekân, kişiler, zaman gibi metnin temel yapıtaşları bu oyunlarda
giriftleşir. Bu oyunlara göre gerçeklik, kabul edilen, nesnel bir şey değil aksine insanoğlunun yorumunu
katarak oluşturmuş olduğu bir kavramdır. İnsanın kendi gerçekliğini yarattığının üzerinde durulur.
Anlatılan kişinin yaşamı doğumdan ölüme doğrusal bir çizgide ilerlemez. Ele alınan kişinin gerçekliği
hem metabiyografik hem de postbiyografik oyunlar için mühim değildir. Anlatılan özneler gerçekte
anlatılan olayı yaşamamışlardır.
2. MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA BİYOGRAFİK OYUNLAR
Mehmet Akif, 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Doğum yeri tam olarak Fatih ilçesinin
Sarı Güzel mahallesinin Sarı Nasuh sokağıdır.4 Vahit İmamoğlu (1996: 9) onun Çanakkale’nin
Bayramiç kasabasına ait olan doğum yeri iddiasını babasının görev icabıyla gittiği Bayramiç’te Akif’i
nüfusa kaydettirmesinden kaynaklı bir bilgi karışıklığı olarak niteler. Babası çocuk yaşta
Arnavutluk’tan gelip İstanbul’a yerleşen ve müderrislik yapan Mehmet Tahir Efendi, annesi ise aslı
Buhara’ya dayanan Tokat’a yerleşmiş bir aileden olan Emine Şerife Hanım’dır.
İlk eğitimini babasından alan Mehmet Akif’in Arapça bilgisi babasından kaynaklanmaktadır. Emir
Buhari mahalle mektebinde başlayan okul hayatı burada iki sene sürer. 1879 senesinde ise Fatih
Muvakkithanesi’nin yanındaki ibtidâi mekbine yazılır (Düzdağ ve Okay, 2003: 432). Diğer taraftan ise
Fatih Camii imamı Hafız Mehmet Rasim Efendi’den de hafızlık üzerine dersler alır. 1885’te Fatih
Merkez Rüştiyesi’nden mezun olur ve Mülkiye Mektebi’nin idâdi kısmında eğitim hayatını sürdürür.
Babasının 1888’de vefat etmesi üzerine kolay meslek sahibi olmak amacıyla eğitimini yarıda keser
ve 1889’da o sıralar yeni açılmış olan Mülkiye Baytar Mektebi’ne başlar. Aynı sene evlerinde çıkan
yangından dolayı sıkıntılı zamanlar geçirir. 1892’de ilk şiir olan Destur’u kaleme alır ve 1893’te
okulunu birincilikle bitirir. Okul yıllarında sporla ve şiirle ilgilenir
1898’de Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la evlenen Mehmet
Akif’in bu evlilikten Cemile, Feride ve Suat isminde üç kızı; Emin ve Tahir isminde iki oğlu olur.
İş hayatına Ziraat Nezareti Umûr-ı Baytâriyye ve Islâh-ı Hayvânât’ta müfettiş muavinliğiyle
başlar. Tarım Bakanlığı’nda, bir veteriner hekim olarak, beş yılı vilayetlerde olmak üzere, yirmi yıl
hizmet etti (İz ve Cevizci, 1988: 326).Görevi icabı çeşitli yerler dolaşan Mehmet Akif, bulaşıcı hayvan
hastalıkları üzerine çalışmalarını sürdürürken Anadolu halkını da yakından fırsatı bulur. Bu fırsat yazın
hayatında da kendini ilham olarak gösterecektir. 1900’lü yıllardan itibaren şiirlerinin muhtevası
toplumsal içerikli olmakla birlikte yoksullar, işsizler, hasta insanlar, zulme uğrayanlar, çocuk ve
4

Mehmet Akif hakkında detaylı bilgi için bakınız: Düzdağ, M. E. ve Okay, O. (2003). “Mehmet Akif”. TDV İslam Ansiklopedisi,
C. XXVIII, 432-435.
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kadınlar, haksızlığa uğrayan insanlar gibi toplumun genel görüntüsünü gözlem kanalıyla kaleme
dökmeyi başarır.
1906’da Halkalı Ziraat Mektebi’nde, 1907’de Çiftlik Makinist Mektebi’nde dersler verir. 1908’de
ise yakın arkadaşları olan Eşref Edip ve Ebül’ulâ Zeynelabidin ile birlikte Sırat-ı Müstakîm dergisinde
görev alır ve burada hem yazılarını hem de şiirlerini yayınlar. Aynı sene içinde Dârülfünûn’un Edebiyat
şubesinde edebiyat derleri verir. Diğer taraftan Dârülededeb isimli özel bir okulda da fahri hocalık
yapar. 1910’da Veterinerlik Fakültesi Mezunlar Cemiyeti’nin başkanlığını yapar. 1908-1922 yılları
arası edebiyat açısından en verimli yılları olarak göze çarpar. Eşref Edip’le birlikte çıkardığı Sebil’ürreşâd dergisinde yazılar ve daha sonra Safahat’ın üçüncü kitabı Hakk’ın Sesleri adıyla basılacak olan
şiir kitabındaki şiirleri yayınlar.
1914’te Dârül-hilafeti’l-aliyye Medresesi’nde Türkçe ve edebiyat dersleri verirken diğer taraftan
da camilerde vaaz vermeye de devam eder. 1914 senesinde ise Abbas Halim Paşa’nın desteğiyle Mısır
ve Medine’ye giden Mehmet Akif bu coğrafyaların kendine hissettirdiklerinden yola çıkarak şiirler
kaleme alır. Safahat’ın beşinci kitabını oluşturan Hâtıralar bu coğrafyalarda kaleme aldığı şiirlerden
oluşmaktadır.
Millî Mücadele’ye fiilen katılan Mehmet Akif, İzmir’in işgal edilmesi üzerine 1919’da Balıkesir’e
gider ve burada halkı bilgilendirici ve ateşleyici vaazlar verir ve konuşmalar yapar. İstanbul’a
döndüğünde ise memlekete dair olan izlenimlerini Sebil’ür-reşâd’da yazmasının üzerine Dârül-Hikmeti İslamiyye’den hükümet tarafınca azledilir. 24 Nisan 1920’de Ankara’ya gelir ve Taceddin Dergâhı’na
yerleşir. Bir yandan da yazı ve şiirlerini kaleme almaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün
teklifi üzerine Burdur milletvekili olarak seçilir (5 Haziran 1920). Milletvekili seçilmesiyle beraber de
Konya, Afyon, Sandıklı, Antalya, Burdur gibi yerleri gezerek halkın Millî Mücadele’ye katılımı için
çaba gösterir, konuşmalar yapar. Sebil’ür-reşâd’ı yayınlamaya devam eder.
Maarif Vekâleti’nin millî bir marş için yarışma açması üzerine Hamdullah Suphi tarafından
Mehmet Akif’ten bir marş yazması istenir. Ödül şartının kaldırılması kaydıyla şiirini teslim eden
Mehmet Akif, bu yarışmada birinci seçilir. 12 Mart 1921’de yazmış olduğu şiir İstiklâl Marşı olarak
kabul edilir.
1922’de Şeriat Bakanlığı’nda İslami Araştırma Komitesi’nin üyelerinden olan Mehmet Akif diğer
yandan dergisinin yayın hayatını da aktif biçimde sürdürür. 1923’te yenilenen seçimlerde yeniden
seçilemez. Abbas Halim Paşa’nın davetine icabet ederek Mısır’a gider. 1925 senesinden sonra ise
devamlı olarak Mısır’da kalır.
1929-1935 seneleri arasında da Kahire’de bulunan el-Câmitü’l Mısriyye’de (Kahire Üniversitesi)
Türk dili ve edebiyatı dersleri verir.1933’te Safahat’ın son kitabı olan Gölgeler’i bastırır. Mehmet
Akif’in Mısır’da bulunduğu yıllar maddi, manevi ve sağlıksal açıdan sıkıntılarla geçer. 1934’te
karaciğerinden rahatsızlanır, diğer taraftan da vatan hasreti yüreğini kaplamaktadır.
1935’te hastalık durumu devam eder ve hava değişimi için Lübnan ve Antakya’ya gider. Sıtmaya
yakalandıktan sonra durumu ağırlaşır. 17 Haziran 1936’da İstanbul’a dönen şair, Nişantaşı Sağlık
Yurdu’nda tedavi görür. Bir müddet Baltacı Çiftliğinde de kalır; ömrünün son günlerini İstanbul’da
Mısır Apartmanı’nda geçirir ve 27 Aralık 1936’da burada vefat eder. Mezarı Edirnekapı
Şehitliği’ndedir.
2.1. Semih Sergen-Bir Hilâl Uğruna
İki perde ve toplam kırk yedi tablodan oluşan oyun Sarıgüzel’de Mehmet Akif’in baba evinde
başlar. Akif’in anne ve babası gideceği okul hakkında tartışmaktadır. Mülkiye İdâdi’sine karar vermiştir
Tahir Efendi. Annesi zeytinyağı kokusundan yakınırken Akif’in güreşle ilgilendiğini öğrenir. Akif, Esat
Dede’den de Farsça dersi almaktadır. Esat Dede’nin yanında bulunan Molla ise Tahir Efendiyi olumsuz
yönde eleştirirken; Esat Dede ona gereken cevabı verir ve bu ailenin iyi bir aile olduğunun altını çizer.
MOLLA- Ama bu öylesi değil efendim. Evde hanımı dururken her sabah çocukları mektebe bu
yolcu edermiş.
ESAT DEDE- Fena mı efendim keşke herkes yapabilse. MOLLA- Oğlunu medreseye yazdırmaya
bile gücü yetmemiş.
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ESAT DEDE- Öylesi değil efendim. Akif’in ilim öğrenmesini istedi Tahir Efendi… (Sergen, 1991:
6).
Akif ise bir taraftan babasından Arapça; Baytar İbrahim Hoca’dan Fransızca dersi almaktadır ve
okul yaşamında da oldukça başarılı bir öğrencidir. Aradan üç yıl geçmiştir. Akif’lerin evi yanmış ve
babası hastalanmıştır. Emin Paşa’ların köşkünde misafir edilmektedirler. Tahir Efendi burada vefat
eder. Bir sene sonra ise Akif Halkalı Ziraat Okulu’ndadır. Hocalarından takdir toplar ve yazdığı şiirler
gündeme gelir. Okulunu bitirip işe başlayan Akif bir taraftan Ratip Paşa’nın oğlu Mehmet Ali’ye özel
ders vermektedir. Evini geçindirebilmek için türlü türlü işlerde çalışır. Memuriyete başladığında
arkadaşı Hakkı şiirlerini beğenmez; kendini geliştirmesi ve dil öğrenmesini tavsiye eder. Akif’in iş
yerine gelen okul müdürü Bekir Efendi ise mezun olduğu okulda edebiyat öğretmenliği yapmasını teklif
eder. Akif ise bir dil öğrenmeden şiir yazmamaya karar vermiştir.
Akif’in kardeşi Nuriye’nin düğün hazırlıkları yapılmaya başlanmıştır. Servinaz Kalfa ve Sadberk,
Akif’in annesi Emine Hanım’a ona bir kısmet bulduklarını haber ederler. Bu kısmet Tophane-i Amire
veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’dır. Önce Nuriye sonra ise Akif evlenir. Akif, işi
gereği il il gezmektedir. Bu arada Akif’in ilk çocuğu Cemile büyümeye başlamış, ikincisini
beklemektedirler. Ara verdiği şiire ise tekrar dönmüştür. İstanbul’a döndüğünde ise özel ders vermeye
devam eder. Öğrencisi Mehmet Ali’ye Namık Kemal, Ziya Paşa, Yunus Emre ve Mevlânâ’nın en
sevdiği şairler olduğunu söyler.
Akif iş gereği Adana’dadır. Bu coğrafyanın insanının tembelliğini eleştirir ve burada tarım yapılsa
cennete dönüşeceği fikrindedir. Adana’da olduğu esnada gelen bir telgraf üzerine ikinci çocuğunun
dünyaya geldiği haberini alır ve onu görmek üzere İstanbul’a gider. Aile genişlediğinden geniş bir ev
bakmaya başlarlar. Diğer taraftan yakın dostu Mithat Cemal’i görmeyi de ihmal etmez. Dârülfünûn’da
edebiyat dersi vermeye başlayan Akif burada öğrencilerine kendinden söz eder.
AKİF- (…) Önce benim şairlik meseleme açıklık getirelim. Gençlik yıllarımda çok gazel yazdım,
pek çok defter doldurdum, bir ara bunlardan birini kaybettim yandım yakıldım, gecelerce gözüme uyku
girmedi. Fakat memleketi dolaşıp, halkımızın durumunu yakından görüp tanıyınca, aşka sevdaya dair
yazdığım şiirlerden utanır oldum. Geri kalanlarını da kendi elimle yok ettim. (Sergen, 1991: 43-44).
Akif’in Eşref Edip’le birlikte çıkardığı Sırat-ı Müstakîm dergisinin matbaası ise yerle bir edilmiştir.
Diğer taraftan gördüğü haksızlık üzerine işinden de istifa etmiştir ve beş çocuk sahibidir. Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle camilerde vaazlar vermeye başlamıştır. Bu vaazlarda
birlik olmayı, ümitsizliğe kapılmamayı insanlara aşılamaya çalışır. Görev üzerine ise Berlin’e gider ve
arkadaşı Ömer Lütfi ile sohbet eder. Bu görev esnasında Almanlarla Osmanlı’yı karşılaştırma imkânı
edinir ve görüşlerini arkadaşıyla paylaşır. Balkan Savaşları ve Çanakkale’nin üzerinde dururlar.
Çanakkale zaferini haber aldığında ise kalemine sarılmış ve Çanakkale Şehitlerine isimli şiirini
yazmıştır. Balıkesir’e giden Akif burada vaaz vererek halkı Kuvayımilliye’ye çağırır. Sebil’ür-reşâd
dergisini toparlar ve Mustafa Kemal’in isteği üzerine Ankara’ya gider. Milletvekili seçilmiştir.
Kastamonu’ya gider ve burada da halka vaazlar verir. Kastamonu dönüşünde ise Taceddin Dergâhı’na
yerleşir. Hasan Basri’den Bursa’nın da işgal edildiği haberini alır.
O sıralarda Millet Meclisi millî bir marş seçmek için yarışma başlatmıştır. Arkadaşı Eşref Edip
seçilecek marşı en iyi Akif’in yazacağını düşünmektedir. Akif ise katılmayacağını ifade eder.
Gerekçelerini açıklar.
AKİF- İki sebebi var. Birincisi, ben o heyecanı aksettirebilmeyi göze alamıyorum. Belki benden
daha başarılı olanlar çıkabilir.
(…)
Ben para vaat edilmiş bir şiirin, İstiklâl Mücadelesi’ni anlatacağını sanmıyorum. Ruhun maddeye,
kemiğin çeliğe galebesi, ucunda ikramiye olan bir duygu ile yazılamaz. Girmeyeceğim İstiklâl Marşı
müsabakasına (Sergen, 1991: 65).
Diğer taraftan mecliste marş tartışmaları yapılır ve gönderilen şiirler marş olarak seçilmez. Ödülün
kaldırıldığı haberini alan Akif, şiirini kaleme almaya başlar ve şiiri ortaya çıkarmak için çaba sarf eder,
gecesini gündüzüne karıştırır. Sonunda şiiri bitirir ve dostlarıyla herkesin çok beğendiği ve duygulandığı
bir şiir kaleme alan Akif ise mahcuptur. Şiir mecliste kabul edilir.
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2.1.1. Karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde Bir Hilal Uğruna oyunu
Benzerlikler
Oyunda Mehmet Akif’in yaşamından kesitlerle beraber onun karakteristik özellikleri (sansüre
rağmen bildiğini açıkça söyleme, sözünü tutma, vatan sevgisi, dini değerlerine bağlılık vs.) de benzer
biçimde anlatılmaktadır.
Eğer erdemin tanımı; doğruluk, adalet duygusu, memleket ve insan sevgisi, sözünde durma, doğru
bildiğinden şaşmama, her ne şart içinde olursa olsun düşündüğünü düşündüğü biçimde söylemek gibi
ölçüleri kapsıyorsa Mehmet Akif örnek bir erdem sahibidir (Sergen, 1991: V).
Yazar, “Neden Mehmet Akif?” sorusunu da eserinin başında yukarıdaki alıntıyla yanıtlamıştır.
Ortaklıklar
Mehmet Akif’in biyografik bilgisi genel hatlarıyla eserde mevcuttur. Ailesi, yaşadığı semt, okul
ve iş yaşamı biyografisine uygun bir biçimde kurgulanmıştır.
Mehmet Akif’in ebeveynleri, kardeşi, eşi ve çocukları da (kızları Cemile ve Feride’den bahsedilir.
Oyunun ilerleyen safhalarında beş çocuğu olduğundan söz edilir) eserde yer almaktadır.
Mehmet Akif’in okul yıllarıyla başlayan oyunda; onun Arapça, Farsça ve Fransızca dil eğitimi
aldığı, önce Mülkiye’nin idâdi kısmında sonra baytarlık eğitimi aldığı, okul yıllarında sporla ve şiirle
uğraştığı, Namık Kemal, Ziya Paşa, Mevlânâ, Yunus Emre gibi sanatçılardan feyz aldığı gibi bilgiler
mevcuttur.
MEHMET ALİ- İzniniz olursa sormak istiyorum. En beğendiniz şair kimdir?
AKİF- En beğendiğim şairler demek daha doğru olur. Mesela: Namık Kemal, Ziya Paşa, Yunus
Emre ve tabii Hazret-i Mevlânâ (Sergen, 1991: 35).
İş yaşamına dair bilgiler de ortak bir biçimde eserde anlatılmıştır. Okulunu bitirdikten sonra
memuriyete başlaması ve işi gereği il il dolaşması, gittiği yerlerde halka dair izlenimler edinmesi,
okullarda öğretmen olarak görev yapması ve özel dersler vermesi ortak bir biçimde aktarılmıştır.
Mehmet Akif’in genç yaşta şiire başlaması, bir dönem şiire ara vermesi, Batı’nın sanatını yakından
takip etmesi, arkadaşı Mithat Cemal’le edebiyat sohbetleri yapması, düşüncelerini gerek şirinde gerekse
arkadaşı Eşref Edip’le birlikte çıkarmış olduğu Sırat-ı Müstakîm ve Sebilü’r-reşâd dergilerinde sansüre
uğrayacağını bile bile korkusuzca kaleme alması, işinden istifa edip İstanbul ve Anadolu’nun farklı
mecralarında vaazlar verip milleti Kuvayımilliye çatısı altında birleştirme çabası oyunda uzun uzadıya
anlatılmıştır.
Mehmet Akif’in Ankara’ya yerleştikten sonra gerek şiiriyle, gerek basın yayın yoluyla gerekse
eylemleriyle Kurtuluş Mücadelesi’ne yaptığı katkı, millî bir marş kaleme almak için aldğı tavır ve
günlerce süren çabanın ardından yazdığı şiirin marş olarak kabul edilişi, çevresindekilerin bu şiir
hakındaki izlenimleri de oyunda yer almaktadır.
Mehmet Akif’in yaşamış olduğu zaman dilimi, bulunmuş olduğu mekânlar ve çevresindeki kişiler
de yaşamıyla ortak bir biçimde kurgulanmıştır.
Farklılıklar
Mehmet Akif babasının vefatından sonra okuduğu Mülkiye Mektebi’ni bırakır ve Mülkiye Baytar
Mektebi’ne girer. Birincilikle bitirdiği okul ise Mülkiye Baytar Mektebi’dir. Ayrıca eserde Akif’in
okuduğu okul Halkalı Ziraat Mektebi olarak geçmektedir. Bu bilgi de bir farkı doğurur. Mehmet Akif
Halkalı Ziraat Mektebi’nde okumamış, bu okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştır.
Oyunda Akif karakterinin Berlin’e gitmesinin nedeni açıklanmamıştır. Mehmet Akif Teşkilat-ı
Mahsusa’nın verdiği görev üzere Berlin’e gitmiştir. Yazar bundan söz etmeyi tercih etmemiştir.
Biyografik oyun türü açısından bakıldığında eserin geleneksel biyografik oyun türünün
özelliklerini taşıdığı söylenebilir. Tek fark ele alınan kişinin yaşamının sonlandırılan kısmından
sonrasına ve ölümüne dair bir bilginin verilmemiş olmasıdır. Yazarın Mehmet Akif’in yaşam çizgisini
İstiklâl Marşı’nın kabulüyle sonlandırmasının altında yatan sebep, aslında İstiklâl Marşı’nın nasıl ve ne
şartlarda kaleme alındığına dikkat çekmektir. Metinde Mehmet Akif’in hayat çizgisi arka planında
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İstiklâl Marşı’nın kaleme alınışı ve millî marş olarak kabul edilişi fikri ağır basmaktadır. Bu nedenle
yazar, konukişinin hayat çizgisini burada sonlandırmıştır.
Bunun dışında Mehmet Akif’in (belirtilen zaman diliminde) yaşamının kronolojik bir biçimde ele
alınması, zaman, mekân ve şahıs kadrosu bakımından biyografik gerçekliğe uygunluk göze
çarpmaktadır. Ayrıca yazarın ele aldığı kişiyi övme, onu yüceltme gibi bir tavrından da söz edilebilir ki
bu tavır geleneksel tavırdır.
Yazarın ana metne Mehmet Akif’in şiirlerinden parçalar eklemesi ve akışı bu yönde belirlemesi
metnin türünü kaynak gösterme bakımından geleneksel tavra yaklaştırsa da postbiyografik tavrın
sunduğu montaj tekniğinden de yararlanıldığını söylemek mümkündür. Ayrıca metnin içerisine
yerleştirilen şiirler yazarın metinlerarasılığın imkânlarından da yararlandığını gözler önüne sermektedir.
Diğer taraftan ise yenilikçi tavrın da özellikleri mevcuttur. Mehmet Akif’in iç hesaplaşmalarına,
çatışmalarına yer verilmesi, yenilikçi tavrın göstergesidir. Mehmet Akif’in nezdinde dönemin tarihsel
boyutu hakkında da bilgi edinilmektedir ve konukişinin düşünce dünyasına ait izlenimler elde
edilmektedir. Genel itibariyle denebilir ki oyun hem geleneksel hem de yenilikçi biyografik oyun
türünün özelliklerini taşımaktadır.
2.2. Osman Karataş-Mehmet Akif ve Oyun İçinde Oyun
Üç perde ve toplam dokuz tablodan oluşan oyun, Sebil’ür-reşad dergisinin matbaasında başlar.
Akif’in arkadaşları Mithat Cemal, Ahmet Naim ve Eşref Edip toplanmış Akif’in gelişini beklemektedir.
Akif geldiğinde ise Avrupa’ya dair izlenimlerini merak ederler. Akif ise Avrupa’yı beğendiğini ancak
sadece ilim ve sanat yönünün örnek alınması gerektiğinin altını çizer. Almanya’ya giderken
Arnavutluk’tan geçişindeki duygularını ifade eder ve Hakkın Sesleri/ Hadis Tercümesi şiirini okur.
Toplantıya iştirak eden Fatih Hoca Akif’le nasıl küstüğünü anlatır. Buna göre buluşmak için
sözleşen ikilinin, görüşecekleri gün hava yağmurlu ve fırtınalıdır. Akif buna rağmen sözünü
çiğnememek için Fatih Hoca’nın evine gider. Ancak kendisi evde değildir. Akif ise sözünü tutmadığı
için ona sinirlenir. Bu küs kalma durumu uzun sürmez.
Toplanan arkadaş grubu memleketin hâli ve Sevr hakkında konuşup dağıldıktan sonra Akif Eşref
Edip’e Anadolu’dan çağrıldığını ve ertesi gün Ankara’ya gideceğini söyler. Özbekler Tekkesi’nde Şeyh
Ata ile görüşür ve gidiş güzergâhı hakkında konuşurlar. O esnada ise İngiliz askerleri tekkeyi basar ve
arama yaparlar. Kıl payı kurtulmuşlardır.
Anadolu’ya geçen Akif, Nasrullah Camii’nde vaaz vermektedir. Vaazında uyanıp birlik olmak
gerektiğini vurgular. Anadolu’daki vaazlarını bitirdikten sonra Ankara’ya döner ve Taceddin
Dergâhı’nda kalmaya başlar. Odasında şiirini tamamlamak üzereyken yanına Hasan Basri ve Eşref Edip
gelir. Dergide basılacak yazıların konularını konuşurlar. Akabinde Akif Anadolu seyahatlerinden
gözlemlerini aktarır:
M. AKİF: Kastamonu ve çevresinde halk ne ise Eskişehir ve Afyon çevresinde de halk o. Bir
tereddüt sürüp gidiyor. Halkın acilen aydınlanmaya ihtiyacı var. Nasrullah Camii’nde halk nasıl coştu
ise Eskişehir ve çevresinde de öyle coştu (Karataş, 1995: 28).
Dr. Adnan ile Mustafa Sagir onu ziyarete gelir. İngilizler ve onların çıkardığı fitnelerden
bahsederler.
Akif, çalışma odasında Bülbül şiirini tamamlamıştır. Şiirin konusu sorulduğunda ise Bursa’nın
Yunanlılar tarafından işgali olduğunu söyler. Hasan Basri aceleyle kâğıt ve kalem ister. İstiklâl şiiri
yazacaktır. Akif istiklâl şiiri yazmak ister ama şartların uymadığını söyler. Hasan Basri ise çoktan
Hamdullah Suphi’ye Akif’in şiiri yazacağının sözünü vermiştir. O esnada içeri sivil bir polis girer ve
Akif’i yazılarında ileri gitmemesi konusunda bakanın uyardığını iletir. Akif ise buna karşı çıkar yıllar
önce yazmış olduğu Terkib-i Bend’ini okur.
Evindeki çocukların sayısının çoğaldığını gören arkadaşları bu durumun nedenini sorar. Akif ise
yıllar önce söz verdiği arkadaşı Hasan Efendi’den söz eder. Buna göre hangisi önce ölürse diğeri ölen
arkadaşının çocuklarına sahip çıkacaktır. Hasan Efendi ölünce de Akif onun çocuklarına kol kanat
germiştir. Akabinde ise bitirmiş olduğu Bülbül şiirini okur ve şiirini Hasan Basri’ye ithaf eder.
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Mustafa Sagir, Akif’in kaldığı dergâhın adresini mektuplaşma adresi olarak belirlemiştir. Akif, ona
neden bu kadar mektubun geldiğini sorgular ve ondan şüphelenir. Şüphelerinde haklı çıkar. Çünkü
Mustafa Sagir bir İngiliz casusudur. Şifreli mektupları doğruca emniyete götürerek bu casusun
yakalanmasına yardımcı olmuştur. Yakalanan Mustafa Sagir İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanır ve idam
edilir. Akif, ise oyunu çözdüğünü belirtir ve diğer oyunları da seyircinin/okurun çözmesini beklediğini
ifade eder. Perde kapanır.
2.2.1. Karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde Mehmet Akif ve Oyun İçinde Oyun metni
Benzerlikler
Marşın yazılış aşamasında Akif’in şartları uygunsuz bulması olduğu gibi aktarılmış olsa da Hasan
Basri’nin Hamdullah Suphi’ye Akif’in ağzından söz vermesi kısmı da dikkate değerdir.
“Meclis'te Âkif’le yan yana oturuyoruz. Çantamdan bir kâğıt parçası çıkardım. Ciddi ve düşünceli
bir tavır ile sıranın üstüne kapandım, güya bir şey yazmaya hazırlanmıştım. Üstat ile konuşuyoruz:
- Neye düşünüyorsun, Basri?
- Mani olma, işim var!
- Peki. Bir şey mi yazacaksın?
- Evet.
- Ben mani olacaksam kalkayım.
- Hayır, hiç olmazsa ilhamından ruhuma bir şey sıçrar!
- Anlamadım.
- Şiir yazacağım da.
- Ne şiiri?
- Ne şiiri olacak? İstiklâl şiiri! Artık onu yazmak bize düştü!
- Gelen şiirler ne olmuş?
- Beğenilmemiş.
- Ya!
- Üstat, bu marşı biz yazacağız!
- Yazalım, amma şartları berbat!
- Hayır, şartlar filan yok. Siz yazarsanız müsabaka (yarışma) şekli kalkacak.
- Olmaz, kaldırılmaz, ilân edildi.
- Canım, vekâlet (Bakanlık) buna bir şekil bulacak. Sizin marşınız yine resmen Meclis'te kabul
edilecek, güneş varken yıldızı kim arar!
- Peki bir de ikramiye vardı?
- Tabii alacaksınız!
- Vallahi almam!
- Yahu lâtife ediyorum, onu da bir hayır müessesesine (kurumuna) veririz. Siz bunları düşünmeyin.
- Vekâlet kabul edecek mi ya?
- Ben Hamdullah Suphi Bey'le konuştum. Mutabık kaldık. (anlaştık) Hatta sizin namınıza söz bile
verdim!
- Söz mü verdiniz, söz mü verdiniz?
- Evet!
- Peki ne yapacağız?
- Yazacağız!
Tekrar tekrar "Söz verdin mi?" diye sorduktan ve benden kati cevapları aldıktan sonra elimdeki
kâğıda sarıldı, kalemini eline aldı... (Aktaran Çetin, 2014: 34).
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Yazar, Akif’in şiiri yazma heyecanını, bahsi geçen diyaloglara benzer bir biçimde eserine
eklemlemiştir.
Ortaklıklar
Akif’in Avrupa’dan dönüşüyle başlayıp İngiliz casusu Mustafa Sagir’in idamıyla noktalanan oyun,
tamamen biyografik oyun olma hüviyeti taşımasa da şairin biyografik bilgisinin verilişi nedeniyle
incelemeye tabii tutulmuştur. Bu noktada Akif’in Avrupa’dan dönüşü ve dostlarıyla Sebil’ür-reşad
dergisindeki toplantılarından aktarılan kesitler şairin biyografik bilgileriyle ortaklık barındırmaktadır.
M. CEMAL: Eee… Üstad. Yediğin içtiğin senin olsun, gördüğün güzellikleri anlat. Ne var ne yok
şu Avrupa’da?
M. AKİF: (Biraz düşündükten sonra) Azizim! Adamların fenlerine dünyayı imar edişlerine diyecek
yok. Dinlerini de zaten siz biliyorsunuz.
A. NAİM: Demek, dünya işlerini o kadar mükemmel hâle getirmişler ha!
M: AKİF: Maalesef öyle.
A. İBRAHİM: Üstadım! Biz seni Avrupa düşmanı bilirdik. Ne o, bir seyahatle Avrupa hayranı mı
oldun?
M. AKİF: Siz beni yanlış anlamışsınız aziz dostum. Ben, şu iki tip adamı sevmem: Bir, Avrupa’ya
takılıp memleketin toprağına iğreti basan adamı… İki, kaşlarına kadar Şark’a batarak, gözü Avrupa’yı
görmeyen adamı… (Karataş, 1995: 7).
Biyografik bilgi dâhilinde Akif’in ailesine dair bilgiler, yine bu dost buluşmalarında
edinilmektedir. Babasına ve etnik kökenine dair bilgiler Akif karakterinin diyalogları yoluyla aktarılır.
M. AKİF: (Derin bir nefes alır.) Uçsuz bucaksız ecdat topraklarından geçtim. Arnavutluk’tan
geçerken ayrıca gözlerim yaşardı. Ne de olsa baba yurdu (Karataş, 1995: 8).
Fatih Hoca (Gökmen) ile sözüne sadık olmadığı gerekçesiyle küs kaldığı öyküsüne de yer verilen
eserde Mehmet Akif Ersoy’un öne çıkan özelliklerinden biri olan sözünün eri olma özelliği vurgulanır.
Ayrıca Mithat Cemal Kuntay’ın sorusu üzerine ölen bir arkadaşının yetimlerine sahip çıktığı öyküsünü
de yazarın metnine eklemlenmiş olması onun faziletli yönünü ortaya çıkarma noktasında gayret
gösterdiğini ifade etmektedir.5
Akif’in Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’dan davet alması ve kararını verip Anadolu’ya
ulaşma gayreti, Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda kalışı, arkadaşı Eşref Edip’e dergiyi toparlayıp
peşinden gelmesi için talimat vermesi de aynen aktarılmıştır.
Akif’in Anadolu seyahatlerinin tamamı aktarılmamış olsa da özellikle Kastamonu’da Nasrullah
Camii’nde verdiği vaaz detaylı bir biçimde aktarılmış, vaazın çoğu metne eklemlenmiştir. Yine
Eskişehir ve çevresinde vermiş olduğu vaazlardan ve Millî Mücadele’ye katılım noktasında aktif rol
alışı eserde uzunca ele alınır.
İstiklâl Marşı şairinin yazmış olduğu Bülbül şiirinin yazılış serüveni ve Hasan Basri’ye ithafı
oyunda detaylı bir biçimde aktarılmış ve şiir metin içine yerleştirilmiştir.6
Akif’in, sonradan İngiliz casusu olduğu ve Mustafa Kemal Paşa’ya suikast hazırlığı yaptığı
bilgisine ulaşılan Mustafa Sagir ile görüştüğü, Mustafa Sagir’in onun adresini mektuplarının iletileceği
adres olarak vermesi, sürekli gelen mektuplardan Akif’in şüphelenmesi ve Mustafa Sagir’in yakalanıp
idam edilmesi noktasında aktif rol oynaması7 gibi durumlar da Mehmet Akif Ersoy’un biyografisiyle
uyuşacak denli kurgulanmıştır.
5

6

7

Detaylı bilgi için bakınız. Sarı, İ. (2016). Mehmet Akif Ersoy: Fikir ve Şiir dünyamızda Eşine Az Rastlanan Bir Deha... İstanbul:
Net Medya Yayıncılık.
Basri’ye ithaf ettiği –Basri Bey Oğlumuz- (Bülbül) şiiri için de çok uğraşmıştı. Bu şiirini çok sever, çok tekrar ederdi. Bunu
okurken heyecana gelir, adeta rengi değişirdi ( Edib, 1960: 168).
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Akif ise, Mustafa Sagir’in casus olduğunu belgeleyen kişinin, babası
Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirtir. Onun ifadesine göre, Mustafa Sagir, Mehmet Akif’in adresi aracılığı ile İstanbul’la
iletişimi kurar. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Sagir adına İstanbul’dan, hatta Mısır’dan gelen büyükçe zarflardan şüphelenir ve
zarfların içini açtığında birkaç cümlelik boş kâğıtları görür. Bu kâğıtlar, kimyagerler tarafından tahlil edildiğinde Mustafa
Sagir’in İngilizlerle iş birliği içinde bulunduğu ve casus olduğu belgelenir. (Aktaran Kıymaz, 2016, 27 Aralık).
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Farklılıklar
Oyunda Akif’in İstanbul’dan Ankara’ya geçiş güzergâhı Özbekler Tekkesi kanalıyla
kurgulanmıştır. Ancak Mehmet Akif’in biyografisine bakıldığında Ankara’ya geçiş güzergâhının farklı
kanallar aracılığıyla planlandığı söylenebilir.
Oğlu Emin (Ersoy)’in aktardığına göre Çengelköy’deki evlerinden ayrılarak Üsküdar’da
Karacaahmet Mezarlığı’na gitmişler, burada Ali Şükrü Bey’le buluşup, Kısıklı üzerinden Alemdağı
arkalarında bir çiftliğe varmışlardır. Kendilerine yol gösteren bir süvariyi takip etmişler ve geceyi civar
köylerin birinde geçirmişlerdir. Ertesi gün İzmit ile Adapazarı arasında bir köye ulaşılmış, orada
Kuvayımilliye’ye cephane götüren bir kafileye dâhil olunmuştur (Aktaran Bacanlı, 2018: 8).
Akabinde ise Eskişehir’e geçilmiş ve Eskişehir’den Ankara’ya ise trenle gidilmiştir. Yazarın
Özbekler Tekkesi kanalını kullanması daha önce Dr. Adnan Adıvar ile Halide Edip Adıvar’ın bu kanalı
kullanarak Anadolu’ya geçişi bilgisinden faydalanıp Dr. Adnan karakteriyle Akif karakterini ortak bir
paydada buluşturmak istemesiyle açıklanabilir. Bu paydadan yola çıkılarak Akif’i Mustafa Sagir ile
tanıştıran kişi Dr. Adnan olarak kurgulanmıştır. Yine yazar burada Dr. Adnan Adıvar ile Mustafa
Sagir’in Hint Uhuvvet Cemiyeti aracılığıyla tanıştığı bilgisini eserinde kullanarak üç karakteri birbirine
bağlamıştır.
Oyunda Akif’in kaldığı eve bir sivil polisin gelip bir bakan tarafından ileri gittiğinin söylenmesi
de kurgudan ibarettir. Yazarın Mehmet Akif’in Terkib-i Bend’ini metne eklemlemek için böyle bir
kurgu yarattığı kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Akif’in hangi konuda ileri gittiği ya da hangi bakan
tarafından uyarıldığı kısmının muamma olarak bırakılması kurguda boşluk oluşmasına zemin
hazırlamıştır.
Biyografik oyun türü açısından değerlendirildiğinde Mehmet Akif’in şahsı merkeze alınarak
dönemin tarihsel olaylarının ele alınışı, oyunu yenilikçi biyografik oyun türüne yaklaştırmış olsa da
karaktere dair herhangi bir iç hesaplaşma, çatışma ya da karaktere yönelik olumlu/olumsuz eleştirel bir
tavır takınılmamış olması tam manasıyla yenilikçi türe has bir yaklaşım değildir. Ancak konukişinin
anlatımında takınılan yüceltici tavır ve yazarın metninin sonuna yararlandığı kaynakları eklemlemesi
ise geleneksel biyografik oyun türüne has bir yaklaşımdır. Karaktere uygun dilin kullanımı, olay-zamanyer birliğinin üstünde duruluşu da geleneksel tavrın göstergesidir.
Ancak eserin tarihi piyes olarak belirtilmesinin yanı sıra Mehmet Akif’in biyografik bilgisine
rastlanmış olunması oyunu bir noktada biyografik oyun türüne yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda oyun
hem yenilikçi hem de geleneksel biyografik oyun türünün özelliklerini taşımaktadır denebilir.
2.3. Remzi Özçelik- Mehmet Akif
İki bölüm ve toplam on dokuz sahneden oluşan oyun, Akif’in Çengelköyü’ndeki evinde başlar.
Dalmış olan Akif rüyasında savaşta hayatını kaybeden bir Alman kadına acılarının ortak olduğunu
anlatmaya çalışır. Kızı Feride onu uyandırır. Sohbet ederken konu Tevfik Fikret’e gelir. Tevfik Fikret’i
sevmeyen kızına kendisinin onu sevdiğini ve kızının da sevmesi gerektiğini tembihler. Yeniden
dalgınlık hâline bürünen Akif bu kez de El-Muazzam’ı hatırlamaktadır. Yanında Kuşçuzade Eşref Bey
vardır. Akif’in aklı Çanakkale’dedir ve nihayetinde zafer haberini alınca Boğaz Harbi şiirini yazdığını
hatırlar.
Dalgınlıktan kurtulunca İsmet Hanım yanına varır ve endişesini dile getirir. Akif Berlin’den döneli
beş sene olmuştur ama üzerindeki rehavetten kurtulamamıştır. Onu ziyarete gelen Neyzen Tevfik’le
şakalaşır ve birlikte ney üflerler. Eşref Edip’le damadı Ömer Rıza’nın ardından çocukluk arkadaşı Abdi
gelir ve onun istibdat karşıtı tavrını eleştirir. Akif ise tavrının devleti gereği gibi yönetemeyenleri hedef
aldığını savunur. Ortalık durulunca Asım belirir. Akif Asım’a duygularını aktarır. İsmet Hanım’ın
gelmesiyle Asım ortadan kaybolur. Eşiyle konuşurken konu Akif’in Veterinerlik İşleri Şubesi’nden
istifasına gelir.
M. AKİF: Biliyorsun, hayvanlarla ilgili bir laboratuar kuracaktık. Abdullah Bey ve ben, Pendik’i
uygun gördük. Nazır Halkalı’yı uygun gördü… Oysa, Pendik boş arazi, otlaklar bol… Nazır kabul
etmeyince biz de görevi bıraktık… (Özçelik, 2016: 43).
Bir sonraki sahnede Hasan Basri, Eşref Edip, Neyzen Tevfik, Süleyman Nazif ve Hamdullah Suphi
Akif’in evinde toplanıp memleketin durumunu konuşurlar. Akif, Hasan Basri’nin daveti üzerine
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Balıkesir’e vaaz vermeye gidecektir. Bir ay kadar sonra ailesinin yanına döner. Ziyaretine gelen Abdi
onun yoldan çıktığını padişahtan yana tavır alması gerektiğini söyler. Akif ise onu kovar. Ailesine
Balıkesir’de ne yaptığını anlatır ve Ankara’dan Mustafa Kemal Paşa’nın çağırdığını, gitmesi gerektiğini
söyler. Oğlu Emin’i de yanına alır ve Ali Şükrü Bey’le birlikte yola çıkar. O esnada beliren Asım’a ise
Akif öğütler verir.
Akif, Ankara’ya ulaşmış ve Tevfik Hoca’nın isteği üzerine Taceddin Dergâhı’na yerleşmiştir.
Tevfik Hoca’nın kardeşi Musa ile eşi Ayşe ona yardımcı olacaktır. Dergâha gelen Hamdullah Suphi,
Mustafa Kemal Paşa’nın teklifiyle istifa eden Miralay İsmail Bey’in yerine Akif’in yapılan seçim
sonucunda Burdur milletvekili olduğu haberini iletir.
Sonraki günlerde Ayşe ile Emin sohbet ederken Akif ve Mustafa Sagir dergâha gelir. Sagir
Hindistan Halifelik Akımı’nın temsilcisi sıfatıyla Ankara’ya gelmiştir. Akif ile münasebet kurduktan
sonra mektuplarının bu adrese gelmesi için izin ister. Sagir giderken Akif, Hasan Basri’ye gözünün bu
adamı tutmadığını söyler. Akabinde Eşref Edip’le Süleyman Nazif’in Malta’ya sürülüşü ve Edip’in
Sinop Cezaevi günleri hakkında konuşur. Akif ise Edip’in yokluğunda neler yaptığını anlatır:
M. AKİF: Ben de Emin ile yollara düştüm. Eskişehir, Afyon, Burdur, Antalya ve Konya’yı
dolaştım.
E. EDİP: Durum nasıl?
M. AKİF: Çok kötü… Yer yer isyanlar var. Halk ne yapacağını şaşırmış durumda. Çetecilik almış
yürümüş… (Özçelik, 2016: 93).
Akif ve Hasan Basri salonda otururken Musa, Sagir’in o yokken özellikle gelip bir şeyler yazdığını
söyler. Şüphelenen Akif gelen aralıklı zarfa bakar. Mektup şifrelidir. Hasan Basri, küçük bir oyunla
salona gelen Sagir’e şifreli yazıyı okutur ve onun hain olduğunu açığa çıkarır. Sagir’i etkisiz hâle getirip
Meclisteki askerlere teslim ederler.
Neyzen Tevfik ise sarhoş bir biçimde Ankara’ya gelip Akif’i bulur. Akif onu teselli eder ve birlikte
ney üflerler. Dergâhta toplanan dostlar yazılacak marş hakkında konuşurlar. Hamdullah Suphi yarışmadan
söz eder. Ancak o duyguyu sezdiren ve hitap eden bir şiir çıkmadığını, marş yazması için Akif’e resmen
yazı yazdığını söyler. Akif ise mükafat yüzünden kabul etmez. Israr üzerine kendi şartını koyar.
M. AKİF: (İçeridekilerin yüzüne tek tek bakar. Gezinir.) Eğer yazdığım şiir kabul görürse,
verilecek mükafatı savaşta yaralanan ve Sarıkışla Hastane’sinde yatan gaziler ve şehit ailelerine hibe
edilmesi şartı ile temenninize layık olmaya çalışacağım… (Özçelik, 2016: 122).
Marşı yazan Akif’in şiiri mecliste yapılan oylama sonucunda kabul edilir. Hamdullah Suphi marşı
yüksek sesle okur ve meclis coşkuyla dolup taşar. Akif ise Hamdullah Suphi’nin yanına gelerek
arkadaşına sarılır. Perde kapanır.
2.3.1. Karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde Mehmet Akif oyunu
Benzerlikler
Köse İmam’ın oğlu Asım, Akif’in hayalini kurduğu gençlik timsali oyunda mistik bir atmosferde
görünür ve kaybolur. Akif’in onunla konuştuğu zamanlarda Asım cevap vermez, jest ve mimiklerle onu
destekler nitelikte durur. Mehmet Akif’in Asım’a takındığı olumlu tavır eserde de benzer nitelikte ancak
somut bir varlık hüviyetine bürünmeden hissettirilir.
Mustafa Sagir ismine bu oyunda da rastlanır. Sagir’in Akif’le münasebeti detaylı aktarılmasa da
bu kişinin hain ve casus olduğunun ortaya çıkarılması hadisesi biyografik gerçekliğe benzer bir biçimde
aktarılır. Bu oyunda Mehmet Akif ve Hasan Basri’nin el ele vermesiyle suçlunun yakalanışına tanık
olunur.
Oyunda Hamdullah Suphi’nin Mehmet Akif’e resmî bir yazıyla istiklâl şiirini kendisinin
yazabileceğini sezdirmesi gerçeklikle benzer nitelikler taşır. Buna göre Hamdullah Suphi esasen
Mehmet Akif’e bir mektup yazmıştır ve bu mektup aracılığıyla isteğini dile getirmiştir.8
8

Mektup 5 Şubat 1337’de kaleme alınmıştır. Mektubun varlığından Mehmet Akif’in yakın dostları Mithat Cemal Kuntay ve
Hasana Basri Çantay bahsetmektedir. Detaylı bilgi için bakınız.
Kuntay, M. C. (1986). Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
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Ortaklıklar
Mehmet Akif’in ev hâlleri, ailesiyle iletişimi, aile fertleri gibi şairin biyografik bilgilerine metinde
sıklıkla rastlandığı söylenebilir. Diğer taraftan oyun 1920-1921 (İstanbul’un işgalinden İstiklâl
Marşı’nın kabulüne kadar) gibi dar bir zamanı anlatmasına rağmen Mehmet Akif’in biyografik
bilgilerine erişim geriye dönüş tekniğiyle sağlanır. Yazar, Mehmet Akif’in dalgınlık hâllerinde veya
eşiyle, arkadaşlarıyla kurduğu diyaloglarda geçmişine dair bilgileri (Berlin ve Mısır seyahatleri, daha
önce çalıştığı yerler, yazmış olduğu şiirler vs.) okura/seyirciye sunmaktadır.
Neyzen Tevfik ve Mehmet Akif dostluğu, bu iki dost arasındaki şakalaşmalar ve sataşmalar,
Mehmet Akif’in ney üfleme gayreti gerçekliğe uygun biçimde aktarılmıştır.
N. TEVFİK: (Mehmet Akif’i göstererek.) Akif üstat nargile çekmeyi bıraksın; ben de içki içmeyi
bırakacağım.
E. EDİP: Ne dersin üstat?
N. TEVFİK: Üstat ile benim aramdaki farkı biliyor musunuz?
E. EDİP: Ne farkı?
N. TEVFİK: Ben içki içince içim kirleniyor… Ney üfleyerek içimdeki kirli havayı dışarı
atıyorum… Ya üstat? O nargile çekerek içini kirli hava ile dolduruyor… (Özçelik, 2016: 45-46).
Akif’in Hasan Basri’nin daveti üzerine Balıkesir’e gidip halka vaaz vermesi, Millî Mücadele’ye
katılmak üzere Ali Şükrü Bey ile Ankara’ya gidişi, Taceddin Dergâhı’na yerleşmesi, memleketin farklı
yerlerinde halka hitap edişi, Burdur milletvekili seçilmesi gibi durumlar şairin hayat çizgisine uygun
biçimde kurgulanır.
İstiklâl Marşı’nın yazılış aşaması (Hamdullah Suphi ve Akif’in arkadaşlarının ısrarı, Akif’in
ödülden dolayı yazmak istemeyişi, şartların değiştirilmesi sonucu marşı kaleme alması) büyük oranda
Mehmet Akif’in biyografik bilgisine göre kaleme alınmıştır.
Marşın kabul edilişi, Meclis’te Hamdullah Suphi tarafından okunuşu, büyük coşku uyandırması
gibi durumların aktarılmasının yanı sıra İstiklâl Marşı’nın hangi şartlarda, nasıl bir atmosferde kaleme
alındığı ve şair Mehmet Akif’in hem sahada hem de edebiyat ortamındaki mücadeleci tavrı
okura/seyirciye detaylı bir biçimde aktarılmıştır.
Mehmet Akif’in bilinen özellikleri; vatanperverliği, dürüstlüğü, yanlışın karşısında oluşu,
kavmiyetçiliğe karşı tutumu, şiirlerini kaleme alırken yaşadığı vecd hâli gibi karakteristik özellikleri
eserde etraflıca işlenir.
Farklılıklar
Oyunun başlangıcında Akif’in, savaşta oğlunu kaybeden bir Alman kadını telkin etmeye çalışması
ve acılarının benzer olduğunu dile getirmesi kurgudan ibaret olsa da aslında yazarın vermek istediği
mesaj açıkça görülebilir: Savaş yıkım getirir ve içine kimi alırsa alsın herkeste bıraktığı izler ortaktır.
Mehmet Akif ile Tevfik Fikret arasındaki gergin atmosfer oyuna farklı biçimde sirayet eder. Buna
göre ikilinin arasındaki gerginlik Akif’in kızı Feride’nin edebiyat öğretmeninin bu iki şahsı
karşılaştırdığı ve Tevfik Fikret’i sevdiğini söylemesi eylemi üzerinde hissettirir. Feride, edebiyat
öğretmeninin tercihinin Tevfik Fikret olmasına kızarak onu sevmediğini babasına söyler. Ancak yazar
bu noktada Mehmet Akif’in vakur olma özelliğini kullanarak kendisinin onu çok sevdiğini belirtir.
İlerleyen sahnelerde de bu duruş devam ettirilir.
M. AKİF: Tevfik Hoca, ben adı Tevfik olan üç güzel insan tanıdım… Birincisi Tevfik Fikret,
ikincisi Neyzen Tevfik, şimdi de Tevfik Hoca… Dualarınızı eksik etmeyiniz… (Özçelik, 2016: 74).
Yazarın bu tavrı bu iki büyük şahsiyetin arasındaki gergin atmosferin kalıcı olmasına imkân
vermeme gayreti olarak düşünülebilir. Bu gayreti de Feride’nin aldığı tavra karşı Akif’in kızına güzel
öğütlerde bulunması açıklamaktadır. Yazarın bu noktada bu iki şahsiyeti ayrıştırmak yerine
bütünleştirme yoluna gittiği söylenebilir.

Çantay, H. B. (1966). Akifnâme-Mehmet Akif. İstanbul: Ahmet Said Matbaası.
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Oyunda dikkati çeken bir diğer husus ise Akif’in uzaktan akrabası olan Abdi karakteridir. Oyun
boyunca fikirleri gereği Akif’le çatışma hâlinde olan bu karakter, önce kavmiyetçiliği desteklememesi
daha sonra ise Millî Mücadele’ye katılıp padişahın yanında yer almaması nedeniyle Akif’i eleştirir. Akif
ise düşünce sisteminin uyuşmaması nedeniyle Abdi’yi yanından uzaklaştırır. Oyunun sonuna doğru ise
Abdi yaptığı yanlışı anlar ve Akif’ten af diler.
Yazarın Akif ve Abdi şahsiyetleri üzerinden kurguladığı çatışma ortamı esasen İstanbul Hükümeti
ile Ankara Hükümeti arasındaki çatışmanın bir göstergesidir. Abdi karakterinin pişman olup Akif’ten
af dilemesi ise bu çatışmayı Ankara Hükümeti’nin kazanacağına dair delildir. Bu iki şahsiyetin nezdinde
dönemin atmosferine de değinilir.
Mehmet Akif’in ödülü almayıp da bağışladığı yer arasındaki fark da göze çarpar. Şair ödülü kadın
ve çocuklara iş öğreten ve savaş boyunca cephelere elbise dikip gönderen Darülmesai kurumuna
bağışlamıştır.
Biyografik oyun türü açısından değerlendirilecek olursa; geleneksel biyografik oyun türünün
özelliklerinin çoğunu taşıdığı söylenebilir. Yazarın konukişiyi ele alış ve işleyiş noktasındaki yüceltici
tavır gözden kaçmazken aynı zamanda Mehmet Akif’in biyografik bilgilerini gerek geri dönüş
tekniğiyle gerekse anlatmış olduğu zaman diliminde esere harmanlamış olması geleneksel tavrın
göstergesidir. Mehmet Akif’in toplum tarafından bilinen yüzünü gösterme gayreti güdüldüğünden
konukişinin iç çatışma, hesaplaşma, kendini sorgulama gibi duygu değişimi ya da ruh hâlleri esere
yansıtılmamıştır.
Genel olarak esere bakıldığında ise Mehmet Akif’in biyografik bilgilerinin esere yayılımının
tarihsel bir platformda seyrettiği söylenebilir. Birinci perdede İstanbul'un işgal edilişi Ömer Rıza, Hasan
Basri, Eşref Edip, Neyzen Tevfik, Hamdullah Suphi, Süleyman Nazif gibi gerçekten yaşamış ve şairin
yakın çevresini oluşturan insanlar vasıtasıyla değerlendirilir (Şengül, 2015: 383). Yenilikçi biyografik
oyunlarda düşünceleri, fikirleri ve tarihi sorgulama esastır. Yazarın Abdi karakterinin nezdinde İstanbul
hükümetini, Millî Mücadele’ye destek vermeyenleri okura/seyirciye sorgulatması yenlikçi tavrın
göstergesidir. Mehmet Akif’in biyografik bilgilerinin verilmesinin yanı sıra toplumsal durumdan ve
dönem şartlarından bahsedildiği söylenebilir. Denebilir ki oyun, yer yer yenilikçi tavrın özelliklerini
taşımakla birlikte genel itibariyle geleneksel tavrın özelliklerini bünyesinde barındırır.
2.4. Burak Akyüz- Şair, Şiir, Şuur9
Tek kişilik ve tek perde olan oyun, Taceddin Dergâhı’nda bir odada başlar. Akif, marş yazma
gayreti içindedir. Ancak bu gayret yanında yazamıyor olmanın sıkıntısını da getirir. Şiirin ilk kelimesini
bulmakta zorlanan Akif, ilk sözcüğü duvara yazacağını söyler. Ancak yaptığı başlangıçların hiçbirini
beğenmez. Diğer taraftan ise yazılacak marş için ödül konmasını eleştirir. Gözü bir ara gazetelere kayar
ve daha evvel İstanbul’da ailesini ardında bırakarak Millî Mücadele için Ankara’ya geliş haberini okur.
Yaşanan anla birlikte genellikle anımsamalarla çerçevelenmiş oyunda, Akif bir an Ankara’ya
gelişini ve Mustafa Kemal’le bir anısını aktarır:
Akif- Ankara’ya tam zamanında gelmiştim. Biga ve Burdur mebusluğundan birini seç dediler,
Burdur dedim. Kaynayan bir Anadolu var önümde. Her ifade bizi birbirimize biraz daha kenetlemeli.
Meclis’e vardığımda Mustafa Kemal’le karşılaştım. “Sizi bekliyordum efendim, tam zamanında
geldiniz” dedi. Her şeyin tam zamanı bu zaman. Eğer sağ salim çıkamazsak bu zamandan, memleketin
üzerinde esamimiz okunmayacak. Bu marş yarışması ilan edildiğinde Kastamonu’ daydım. Oranın yerel
gazeteleri de haber yapmıştı beni. Mustafa Kemal aynen böyle söyledi bana; harfi harfine aklımda :
“Kastamonu’daki vatanperverane mesainizden çok memnun oldum. Sevr Muahedesi’nin memleket için
ne kadar feci bir idam hükmü olduğunu Sebir’ül-reşad kadar hiçbir gazete memlekete neşredemedi.
Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebir’ül-reşad’ın büyük hizmeti oldu. İkinize de bilhassa teşekkür
ederim” (Akyüz, 2019: 3).
Masaya oturur, yazmaya koyulur. Ancak yazdıklarından hoşnut değildir. Ayağa kalkar ve
müsabakaya neden katılmadığını anlatır. Dostlarına Namık Kemal’deki ateşli ifadenin onda olmadığını
söylemiş, dostları ise bu ifadeye karşı çıkmıştır. Zamanda ileri sıçranır ve şiirini bitirmek üzere olan
9

Metin basılı olmadığından dolayı yazarın kendisine ulaşılmış ve eser yazardan şahsen temin edilmiştir.
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Akif, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi müdürüne okur. Şiirinin beğenildiğini anlar ve bu şiiri İstiklâl Marşı
Komisyonu’na vereceğini söyler.
Gazeteye bakarken Bilecik’in Yunanlılar tarafından işgal edilişi, Türk heyetinin Tiflis’e
görüşmelere gideceği gibi güncel haberleri okur ve her okuyuşunda canı sıkılır. Masasına yeniden
döner. Hamdullah Suphi’nin onu şiiri yazmaya ikna edişi hatırına gelir. Yazamamanın verdiği stresle
yeniden ayağa kalkar ve geçmişinden söz eder. Gittiği okulları, spora olan tutkusunu, ilk şiir
denemelerini okurla/seyirciyle paylaşır. Masanın başına geçince ise Avusturya’da olduğu zaman
dilimini hatırlar.
Akif- (…) Büyük Savaş zamanı Avusturya’ya gittim. Müttefikimiz ya. Kudüs düşünce bayram etti
halkı. “Kudüs, haça kavuştu” diye. Dedim ki, işte bunlar müttefikimiz! Yan yana dövüştüğümüz.
Çıkamadım utancımdan, otel odasından (Akyüz, 2019: 12).
İlk sözcük birden aklına geliverir: Korkma! Bir çırpıda ilk kıtayı yazar. Gözü ise sürekli kırmızı
bayraktadır. Anımsama yoluyla yeniden geçmişe gider. Önce birinin yanına gelip İttihat ve Terakki’yi
eleştirdiği için onu uyarması, sonrasında ise Mustafa Kemal’e suikast girişimini haber vermesi.
Masadan bir zarf alıp içindeki okur. Buna göre Bursa Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Yeniden
bayrağa gözlerini çevirir ve ikinci kıtayı yazar.
Zamanda ileri sıçrayarak Meclis’te marşın okunduğu günün panoraması çizilir. Yeni mecliste
görev almamasını dile getirir. Akabinde evlerinde çıkan yangını hatırlar.
Akif -Fatih’te evimiz yandı. İtfaiyeler bile çaresiz kaldı. Sarıgüzel mahallesinde sadece evimiz
değil, anılarımız da yandı. Çocukluğum, umutlarım… Zaten fare gibi bizi kemiren bu yoksulluğun
yanına bir de yangın ilave oldu. Evimiz yandığında sokakta kaldık. Ama babam Tahir Efendi’nin
öğrencileri onu yalnız bırakmadı. İki odalı küçücük bir ev yaptık hep beraber (Akyüz, 2019: 17).
Kızdığı bir şairi eleştirirken ise şair, şiir ve şuur kavramlarının ne demek olduğunu açıklar.
Akif- (…) Şiir nedir bilir misin? Şiir, şuur kökündendir. Şuurlu olmak lazım. Bu adamda şairlerde
görülmesi gereken şuur eksik. Şiir ve şuur sende birleşirse şair olabilirsin. Ben böyle anlatırım: Şair,
şiir, şuur... (Akyüz, 2019: 21).
Teşkilat-ı Mahsusa’nın verdiği görevle Arabistan’a gidişini, oralardaki yozlaşmayı, bölünmüşlüğü
ve çürümüşlüğü gördükten sonra Şark şiirini kaleme aldığını hatırlar. Zamanda ileri atlanarak peşine bir
hafiyenin takıldığını fark eden şair, bu durumu hazmedemez ve eşi İsmet Hanım’a bir mektup yazarak
Mısır’a gideceğini bildirir.
Mekân değişir ve Akif İstanbul’dadır. Kapısı çalınır. Mızıka-yı Hümayun Şefi Zeki Bey, İstiklâl
Marşı’nın bestesini kendisine bir posta ile göndermiştir. Akif marşı ayakta ağlayarak dinler ve marşı
yazdığı günleri hatırlar. Perde kapanır.
2.4.1. Karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde Şair, Şiir, Şuur oyunu
Benzerlikler
Akif’in İstiklâl Marşı’nı kaleme alırken sürekliği dönüp al bayrağa bakması ve “Çatma kaşlarını,
kızma” şeklinde verdiği telkinler, ikinci kıtanın bayrağımıza hitaben yazılışı düşünüldüğünde benzer
olma özelliği taşımaktadır.
Oyunda Akif karakterinin peşine hafiye takıldığına rastlanılmaktadır. Yazarın, II. Meşrutiyet
dönemi ve sonrasında yoğunlaşan hafiyecilik faaliyetleriyle benzerlik ilişkisi kurarak eserin kurgusunu
kuvvetlendirme amacı taşıdığı söylenebilir.
Ortaklıklar
Geri dönüş tekniğinin ve anımsamaların bolca kullanıldığı eserde Mehmet Akif’in biyografik
bilgilerine sık sık rastlanmaktadır. Oyunun başlangıcında Mehmet Akif’in kendini Taceddin Dergâhı’na
kapatıp marşı kaleme aldığı ibaresinden hareketle, yazar Mehmet Akif’in marşı kaleme alırkenki ruh
hâlini (bunalımını, yazamamanın verdiği sıkıntıyı, yazdıklarını layık görmemesini ve sürekli masanın
başına geçip ayağa kalkıp yürümesi) oldukça detaylı bir biçimde yansıtmıştır.
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Akif karakterinin; İstanbul’dan Ankara’ya gelişini ve Mustafa Kemal’le tanışmasını, ona dair
hatırladıkları, Kastamonu’da vermiş olduğu vaaz gibi olaylar silsilesini naklettiği kısımlar biyografik
gerçekliğe uygun düşmektedir.
Yarışmaya konulan ödül yüzünden katılmak istemediği ve Hamdullah Suphi’nin onu ikna etme
gayretinde olduğu kısımlar anımsama yoluyla verilir. Diğer taraftan yazar, Akif karakterini
konuşturarak onun geçmiş günlerine dair biyografik bilgiyi doğrudan okura/seyirciye aktarmayı tercih
etmiştir. Bu çerçevede Akif’in doğduğu ev, aile fertleri, eğitim hayatı, evlerinin yanması, evliliği, yakın
çevresi, seyahatleri, sanatçı kişiliği gibi özelliklere, olay ve durumlara erişim eser çerçevesinde
mümkündür.
Geri dönüş tekniği kullanılarak Mustafa Kemal’e suikast girişimine duyarsız kalmayıp haber
vermesi ve ileri sıçrama tekniğiyle mecliste marşın okunduğu gün mağrur, alkış almaktan haz etmeyen
ifadesi, uyarı ve tehditlere rağmen davasından vazgeçmeyen, duruşunu değiştirmeyen tavrı çoğunlukla
Mehmet Akif’in kişisel özellikleriyle örtüşmektedir.
Teşkilat-ı Mahsusa göreviyle Arabistan’a gittiği zaman dilimi eserde anımsama yoluyla aktarılır.
Buna göre Doğu’nun yozlaşmışlığını, tembelliğini, çürümüşlüğünü görmesi ve buna uygun biçimde şiir
kaleme alması biyografik gerçeklikle örtüşmektedir.
Birinci meclisin görev süresinin bitmesinin üzerine ikinci mecliste Mehmet Akif’in yer almaması
ve İstanbul’a dönüşü gerçekliğe uygun bir biçimde kurgulanır ve bir dostunun daveti üzerine Mısır’a
gideceği sezdirilir.10
Farklılıklar
Eserde Mızıka-yı Hümayun Şefi Zeki Bey’in, İstiklâl Marşı’nın bestesini Akif’e gönderdiği ve
Akif’in bu besteyi dinlediği ibaresi yer almaktadır. Zeki Üngör’ün eserinin memleketin her yerinde
çalınacak tek beste olmasına karar verilmesi ise 1930 senesine tekabül eder. Mehmet Akif, Ankara’dan
İstanbul’a 1923 Mayıs’ında döndüğüne göre ve bestenin kabul edildiği zaman diliminde Mısır’da
olduğu göz önünde bulundurulursa eserde belirtilen tarihte dinlemiş olması mümkün değildir. Bu
durumda yazarın kurgu unsuruna başvurarak, eserine dinamizm ve dramatizm katma amacıyla zaman
diliminde oynamalar yapmış olması muhtemeldir.
Biyografik oyun türü bağlamında değerlendirildiğinde ise genel itibariyle oyunun yenilikçi
biyografik türünün özelliklerini taşıdığı söylenebilir. Yazarın belirlediği bir an/durum vardır ki bu
İstiklâl Marşı’nın yazılışını aktarır. Akabinde bu duruma marşın kabul edilip okunuşu ve Akif’in
İstanbul’a gidişi gibi durumlar eklemlenmiş olsa da esasen şairin marşı yaratış süreci anlatılmak
istenmiştir.
Mehmet Akif’in biyografik bilgisi çerçevesinde arka planda tarihsel olaylara dair bilgi aktarımı
(Çanakkale Savaşı, Bilecik ve Bursa’nın işgali, Türk heyetin Tiflis’e görüşmelere gitmesi, Çerkez
Ethem hakkında bildiri yayınlanması, Kurtuluş Mücadelesi) ile birlikte harmanlanır. Bu noktada ise
Mehmet Akif şahsında tarihsel sorgulama da okur/seyirciye yaptırılır. Diğer taraftan Akif karakterinin
değişken pek çok ruh hâline (kızgın, kırgın, sitemli, sıkıntılı, sorgulayıcı, iç çatışmalı) şahit olmak
mümkündür. Konukişiye dair bu değişken ruh hâlleri ve bilhassa hesaplaşma, çatışma, sorgulama gibi
eylemler aracılığıyla Akif’in bilinen bilinmeyen özelliklerinin sergilenmesi yenilikçi tavrın
göstergesidir.
SONUÇ
Biyografik oyunlar toplum tarafından tanınmış, sıradan insanlardan farklı yönleriyle ön plana
çıkmış kimselerin biyografilerinin tiyatro sanatına yansıtılmasıyla meydana gelen bir edebiyat/sanat
türüdür. Gerek Batı edebiyatında gerekse Türk edebiyatında eşzamanlı olarak biyografik oyunların
kaleme alındığını söylemek mümkündür. Edebiyat bilimi/sanatı için yeni sayılabilecek bir tür olan
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Mehmet Akif 1 Nisan 1923 tarihinde yeniden seçim kararı alan Meclis’te bir sonraki dönem için milletvekilliğine aday
olmamıştır. Son toplantısını 21 Mayıs’ta yapan Birinci TBMM ile birlikte Mehmet Akif’in milletvekilliği de son bulmuştur.
(…) Mehmet Akif, ailesini de alarak Ankara’dan ayrılmış ve İstanbul’a taşınmıştır. 1923 senesi Eylül sonlarında ise Prens
Halim Paşa ile birlikte Mısır’a gitmiştir. (Bacanlı, 2018: 48).
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biyografik oyunlarda konukişinin biyografisi çoğunlukla gerçekliğe bağlı olmakla birlikte, kurgu
unsuruyla harmanlanarak edebiyat eseri oluşturmak esastır.
Biyografik oyunların yolu tarihsel oyunlarla kesişiyorsa da şahsı ve onun yaşamını aktarması
bakımından tarihsel oyunlardan ayrılır. Ancak biyografik oyunlarda ele alınan kişinin yaşamı
aktarılırken arka planda tarihsel süreçleri de izlemek mümkün olmaktadır. Diğer taraftan biyografik
oyunlar, bireysel öykülere eğilimli olan belgesel oyunlarla da yakınlaşsa da bilgi ve belge bulundurma
zorunluluğu taşımadığından belgesel oyunlardan da ayrılır.
Yazarlar; konukişiye dair araştırma yapar, işine yarayanları seçer, elindeki malzemeye kendi
yorumunu katarak eserini oluşturur. Yaratıcı gerçekliğin peşinden giden yazar, malzemesini kurguyla
taçlandırırken gerçeklik unsurunu da ihmal etmez.
Biyografik oyunlar da edebiyat tarihinde yerini aldıktan sonra kendi içlerinde geleneksel, yenilikçi,
metabiyografik ve postbiyografik olmak üzere dört ayrı alt türe bölünürler. Ancak türler arasında kesin
bir ayrım olmadığının altını çizmek gerekir. Kimi zaman türler giriftleşebilir, kimi zaman tek bir türe
mensup olabilir ya da birden fazla türün özelliklerini taşıyabilir.
Sanatçı, seçtiği kişinin biyografisini olduğu gibi aktarabilir, yaşamına dair dar bir zaman dilimini
aktarabilir. Dar bir zaman diliminin aktarıldığı oyunlarda ise konukişinin biyografisine geri dönüş
tekniğiyle verilen bilgiler dâhilinde sahip olunabilir. Mehmet Akif Ersoy hakkında kaleme alınan
biyografik oyunlar da bahsedilen özellikleri taşımaktadır. Bir Hilâl Uğruna, Mehmet Akif ve Oyun
İçinde Oyun ve Mehmet Akif isimli oyunlarda konukişinin yaşamına dair belirli bir zaman dilimi
anlatılırken Şair, Şiir, Şuur isimli oyunda konukişinin biyografik bilgileri geri dönüş tekniği vasıtasıyla
elde edilir. Yazarlar, Mehmet Akif Ersoy’un biyografisine sadık kalarak metinlerini kurgulamışlardır.
Konukişinin biyografisi belgeler dâhilinde kaleme alınmıştır. Yazarlar eserlerinin sonuna
kaynakça eklemiş ya da önsözlerde yararlandıkları kaynaklardan söz etmişlerdir. Temel gaye Mehmet
Akif Ersoy’un yaşam çizgisini aktarmak olsa da konukişinin ruh hâllerine, karakter özelliklerine,
düşünce ve fikirlerine yer verilmiş olmasına ayrı parantez açmak gerekir. Çünkü Mehmet Akif Ersoy
sadece İstiklâl Marşı’nın şairi değildir. O, aynı zamanda bir baba, eş, vatanperver bir yurttaş,
memleketin geleceğini düşünen ve sahada fiilen bulunan bir aydın ve güçlü kalemiyle ses getiren bir
edebiyatçıdır. Yazarlarda, onun bu yönüne ışık tutma istencinin ağır bastığını söylemek mümkündür.
Mehmet Akif Ersoy’un halkın bilmediği yönlerine ışık tutma noktasında, tarihsel arka plan ve
sorgulama unsurlarıyla oyunlar yenilikçi tavrın özeliklerini gösterirken konukişinin bilinen yaşam
çizgisini anlatma noktasında ise geleneksel tavrın özellikleri göze çarpmaktadır. Oyunlarda kurgulanan
kişiler, mekân, zaman, olay örgüsü gibi unsurlar biyografik gerçekliğe uygundur.
İncelenen eserlerde yazarlar, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını biyografik gerçeklik sınırları
çerçevesinde kaleme alır. Kurgu unsuru sayesinde metinlere eklemlenen bir fikri aşılama, yanlış bilinen
bilgiye açıklık getirme ya da şahısların nezdinde tarihsel çatışmaları canlandırmaların kattığı dinamizm,
eserleri biyografik bilgi yığını olmaktan çıkarıp edebî eser olma kimliği kazandırmıştır.
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MEHMET AKİF ERSOY VE MUHAMMED İKBAL’İN
ESERLERİNDE HÜRRİYET KAVRAMI
Adeel Mahmood BUTT

Giriş
Hürriyet, o milletin can damarı ve şanlı geleceğinin garantörü olan bir milletin kıymetli
sermayesidir. Köle milletler ve boyun eğdirilmiş toplumlar sadece gerçek hayattan ve ölümden mahrum
değil, aynı zamanda yeryüzüne de bir yüktür. Kölelik, kalpleri tamamen öldüren bir hastalıktır.
Milletlerin tarihinde unutulmayan, iz bırakan mümtaz şahsiyetler vardır ki bunlar o milletin tarihinde
sadece bir sanat adamı, milli kahraman değil, aynı zamanda bir “milli kimlik” olmuşlardır. Artık öyle
bir şahsiyet, dünyanın neresinde ve kim tarafından hatırlanırsa, o müstesna insanın şahsında derhal
mensubu olduğu millet akla gelir. Mensubu olduğu milletin kimliğine dönüşen şahsiyetler sadece kendi
ülkelerinde yaşayan insanları değil, aynı kökten beslenen, aynı dini, milli ve medeni değerlere sahip
olan başka toplulukları, hatta tamamıyla ecnebi olan milletleri de etkilemişlerdir (İnaltekin, 2009:2324).
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) ve Muhammed İkbal (1877-1938), Türkiye ve Pakistan halkının
kalplerinde ve zihinlerinde derin iz bırakan ve çığır açan iki şairdir. Bu iki dahi, Türkiye ve Pakistan’ın
milli mücadelelerinde kilit rol oynayan, siyasi ve entelektüel bağımsızlığımıza giden yolu açan milli
şair ve düşünürler olarak diğerlerinden tamamen farklıdır. İkisi de 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın
başlarında dünyanın yeknesak olmayan dönemine şahit olmuş, kendi toplumları ile özdeşleşmiş,
Türkiye ve Pakistan toplumlarının milli kimliği olmuşlardır.
Mehmet Âkif Ersoy, hür, hürriyet ve istiklâl kelimeleri ile ifâde ettiği hür yaşama tarzlarında
çocukluktan beri âşığıdır.
Doğduğumdan beridir aşığım istiklale
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale
(Safahat, 2011:489)
Buna göre hürriyet, Türklerin arasındaki hem tek tek bireylerin, hem de o bireylerin oluşturduğu
milletin sımsıkı bağlı bulunduğu bir toplumsal değerdir. (Duymaz, 2011:108) İstiklâl Marşı’nın
mısralarında bu bağlama ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda, Mehmet Âkif Ersoy’un özgürlükle olan
tanışıklığının başlangıcını çok eski zamanlara uzandığını belirten ezel kelimesidir. İstiklâl Marşı’nın
her kelimesi mükemmel bir şekilde adeta nakış nakış işlenmiş olan bu şiirin en güzel bölümlerinden biri
de
Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşadım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
diye başlayan üçüncü kıtasıdır. Akif bu kıtada Türk milletinin karakterinin bir parçası olan
bağımsızlık unsurundan bahsederek hiç kimsenin milletimizin hürriyetine engel olamayacağını dile
getirmektedir. Akif’in bu mısraları yazması boşuna değildir. Bu düşüncenin arkasında binlerce yıllık
bir gerçek ve güven duygusu yatmaktadır. (Ersoy, 2021:08)
Hür yaşamak, özgür olarak var olmaya devam etmek demektir. Özgür olmak, yönetim bakımından
serbest olmak, yabancı bir gücün baskısı veya etkisi altında kalmamak anlamına gelir. Özgür bir millet,
yöneticilerini kendisi seçer, bayrağını göndere çeker, bağımsızlık marşını okur, kanunlarını kendisi
yapar, sınırlarını kendi gücüyle korur, vatan topraklarında yaşayan bütün bireylerinin her türlü
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güvenliğini kendi gücüyle sağlar. Bütün bu işleri kendi serbest iradesiyle gerçekleştirir; serbest irade,
özgürlüğün ve bağımsızlığın asıl kaynağı ve belirleyicisidir. (Duymaz, 2011:107)
Ben ezelden beri hür yaşarım, hür yaşadım
mısrasında ‘’Ezel’’ ve ‘’beridir’’ kelimelerinin birlikte kullanılmaları, Türk milletinin yaşama
iradesinin devamlılığını ifade eder. Bu, sıradan bir devamlılık değil, ‘’hürriyet’’ ile birlikte var olan bir
devamlılıktır. Bu kadar uzun bir devamlılık ve birliktelik, sonunda kaynaşma ve bütünleşme meydana
getirir. Buna göre Türk millet ile hürriyet kavramları bu uzun birlikteliğin sonunda bugün artık
birleşmiş, kaynaşmış ve adeta kimyasal bir bütünlük meydana getirmiştir. Türk millet ile hürriyet, tarih
boyunca birlikte algılana gelmiş, akıl ve sağduyu sahibi insanlarca bu bütünlük, tabii ve olağan
görülmüştür. (Duymaz, 2011:107-108)
Mehmet Akif’e göre vatanı düşmandan kurtarmak ve hürriyetini kazanmak için gerekirse can da
dahil olmak üzere her şey feda edilmelidir. Akif, bu inancını İstiklal Marşı’nın yedinci kıtasında şöyle
ifade etmektedir:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Mehmet Akif’in ve Türk milletinin özgürlük aşkı, İstiklal Marşı’nın son mısralarında bulunur:
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!
İstiklâl Marşı’nın bu son mısraları özgürlüğün eskiden beri Türk halkının yaşam tarzı ve hakkı
olduğunu, özgürlüğün simgesi olan ve rengini şehitlerin kanından alan bayrağa özgürce dalgalanmak
yakışacağının ifadesidir. Bu mısralar, Türk halkının özgürlüğü kendisine yaşam tarzı olarak
benimsediğini ve hiçbir şeye değişmeyeceğini de ima eder. (Zavotçu, 2012:11)
İstiklal harbi yıllarında köy köy dolaşarak millet bu mücadeleye çağırmıştır. İstiklale çok önem
verir. Bu özelliği de vatan sevgisinin bir neticesidir. Dolayısıyla o, hürrüyete çok düşkündür. İstiklali
bir millet için her şeyden önemli görür. (Özçelik, 2009:28)
Mehmet Âkif'e göre başta hayat olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin korunması ve
hürriyetlerden yararlanılması vatanın hürriyetine ve bağımsızlığına bağlıdır. Bağımsızlık ve
özgürlüklerini kaybeden toplumlar, yaşama, maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme
haklarını da kaybederler.
Bunu bir şiirinde şöyle anlatır:
Atîyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak!
Dünyâda inanmam, hani, görsem de gözümle:
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle.
Ey dipdiri meyyit! “İki el bir baş içindir”
Davransana… Eller de senin, baş da senindir! (Akif, 2011:261)
Akif, insanın tam bir hürriyetle yaratıldığını ve hür iradesiyle inanmanın onu yücelteceğini şöyle
ifade eder:
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;
Fazîlet hissi insanlarda Allâh korkusundandır.
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Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-i Yezdânın
Ne irfanın kalır te’sîri kat’iyyen ne vicdânın.
Hayat artık behîmîdir… Hayır ondan da alçaktır:
Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürr-i mutlaktır.
………….
Ne millet kurtulur, zira, ne milliyet, ne istiklâl
Oyuncak sanmayın! Ahlak-ı milli ruh-ı millidir; (Akif, 2011:373)
Mehmet Âkif siyasi hakları da savundu; baskıcı rejimleri eleştirdi. Nitekim "İstibdad", "Hürriyyet"
ve diğer bazı şiirlerinde tiranlığı kınamış ve özgürlüğü övmüştür. Şiirlerinde zulmü pis, aşağılık,
karanlık gibi sıfatlarla anlatırken, özgürlüğü cennetten beyaz elbisesiyle inen kar gibi bir kıza
benzetiyor. Ancak özgürlüğü koşulsuz özgürlükler olarak görmez. Nitekim özgürlük; bağırıp çağırmak,
okuldan kaçmak ve sahneye çıkmak; kirli konuşmak, bölücü yayınlar yapmak, dine karşı gösteri,
şehvetlere boyun eğmek vb., onu bir şeyler yapmaya elverişli bir ortam olarak anlayanlarla alay etti;
Milleti uyandırmaya çalıştı:
Bir de İstanbul’a geldim ki: Bütün çarşı, Pazar
Na’radan çalkalanıyor! Öyle ya… Hürriyet var!
Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş… Doğru:
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.
Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının;
Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kızgın.
Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden,
Yıkılıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden!
………
Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli;
En ağır başlısının bir zili eksik, belli!
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!
………
Ne devairde hükümet, ne ahalide bir iş!
Ne sanayi, ne maarif, ne alış var, ne veriş.
Çamlıbel sanki şehir: Zabıta yok, rabıta yok;
Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vasıta yok.
“Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı”
Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapalı!
İlmi tazyik ile ta’lim, o da bir istibdâd…
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd!
………
Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsa,
Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa,
Saçıyor ortaya, ister temiz, ister kirli;
Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli.
Dalkavuk devri değil, eski kasâid yerine,
Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine!
………
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Yürüyor dine beş on mascara, alkışlanıyor,
Nesl-i hazır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor!
(Akif, 2011, s. 229-230)
İstiklal ve özgürlüğü bir yaşam biçimi olarak benimseyen bir hürriyet aşığı olan Mehmet Âkif,
Sade hürriyeti ilan ile bir şey çıkmaz;
Fikri hürriyeti hazm ettiriniz halka biraz.
(Ersoy, 2011, s. 172)
dizeleri ile, yalnız hürriyetin ilan edilmesinin yeterli olmadığını, herkesin bu bilince sahip olması,
hürriyet düşüncesinin kalplere yerleşmesinin gerektiğini belirtmiştir.
Hazreti Mevlana’ya bütün bağlılığına, çok samimi sevgisine ragmen, İkbal’in Türkiye’deki
muadili Mevlana değil, Mehmet Akif’tir. İkbal kendisini Mehmet Akif’te buluyor. Nitekim merhum
Mehmet Akif, İkbal için: ‘’Ben bu şairin ufak bir risalesini Ankara’da görmüş ve sahibini kendime
benzetmiştim.’’ diyor. (Ayaşlı, 2009:131)
Muhammed İkbal'in düşüncesinin göze çarpan birkaç yönü arasında özgürlük ideolojisi vardır ve
bu, Pakistan Hareketi'nin ruhunu ve Pakistan'ın varlığını kazandığı ideolojidir. Muhammed İkbal'in
ideolojisi özgürlükten kaynaklanmaktadır. Herhangi bir milletin baskıya karşı ve özgürlük için
mücadelesi, Muhammed İkbal için özel bir rahatlamaydı, çünkü İkbal'in yaşadığı çağda, tüm dünyada
emperyalist taktiklerin egemenliği, özellikle de insanlığı bunlardan kurtarmaya yönelikti. Müslüman
ümmetinin sabırlı bir çabaya ihtiyacı vardı. Bu açıdan bakıldığında, mevcut çağ İkbal'in çağından daha
katıdır.
İkbal'in dönemi 1877'den 1938'e kadar uzanır ve bu, genel olarak İslam dünyasının ve özel olarak
Hint-Pakistan alt kıtasının koşullarının öngörülemez olduğu zamandır. O dönemde, Hint-Pakistan alt
kıtasında birçok hareket ortaya çıktı ve küresel olarak birçok değişiklik meydana geldi. Örneğin,
Bengal'in bölünmesi 1905'te gerçekleşti ve 1911'de kaldırıldı. 1906'da Tüm Hindistan Müslüman Birliği
kuruldu ve 1909'da Manto Marley reformları ön plana çıktı. Eylül, 1911’da İtalya, Trablus’a saldırdı.
1912'den 1913'e kadar süren Balkan Savaşlarında, Avrupa devletleri Türklere ve Araplara zulmettiler.
İkbal, bu trajediden etkilenmiş ve kalbinde müslüman milletin acısı oluşmuştur. Birinci Dünya Savaşı
1914'te başladı ve nihayet 1918'de sona erdi. 1916’da Lucknow Paktı imzalandı. Amritsar Katliamı,
1919’da gerçekleşti. Ardından Hilafet hareketi, Türk Mevlatı, işbirliği yapmama hareketleri geldi ve
1930'da Muhammed İkbal, Allahabad hutbesinde, aslında onun Hürriyet mesajının son şekli olan ayrı
bir vatan vizyonu sundu.
İkbal'in sözleriyle yol gösteren bir insanın ilk işareti, kendisini hürriyet davasına adamış olmasıdır,
çünkü İkbal aynı zamanda hürriyet taraftarıdır. İkbal, hürriyetten ve her şeyden bahseden herkese örnek
vermiştir. Özgürlük, milletleri baskıdan, dünyayı zulümden kurtaran, tahakkümü ortadan kaldıran
ruhtur. Özgürlük, bireylerin düşüncelerini milletle ilişkilendiren düşüncedir. Hürriyet ruhu olmadan her
millet mahvolur ve her birey zorlanır. Muhammed İkbal’in hür adamı, özgürlük talep ederken asla
kendinden habersiz değildir. Her zaman kendini yükseltmek ve güçlendirmek için çabalar çünkü
özgürlük insanı hayatta tutan ve onu özgürlüğe çeken tek harekettir ve bu hareket onda bir tutku
yarattığında, o kişisel çıkarlarını unutur ve milletin kolektif çıkarları için çabalar. Aynı hürriyet ruhuyla
mezhepçiliğe, hizipçiliğe, sınıf sistemine karşı sesini yükseltir ve sesi temelli olduğu için hakikidir,
gerçektir ve şeffaftır, dolayısıyla millet, kervanım olarak kabul eder. İkbal de böyle bir özgürlükten
bahsetmiş ve aynı şeyi özgür bir adam için de söylemiştir:
ﺍﺯ ﺧﻮﺩی ﻏﺎﻓﻞ ﻧہ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺮ ِﺩ ُﺣﺮ
ﺐ ﺍﻓﻴﻮﻧﺶ ﻣﺨﻮﺭ
ِ ّ ﺣﻔﻆِ ﺧﻮﺩ ُﮐﻦ َﺣ
Özgür insan nefsini/egosunu ihmal etmez,
o yüzden kendinizi koruyun, bir politikacının afyon hapını yemeyin.
Çünkü afyon hapı alan kişi duyularını kaybeder ve uyuşturucu arayışında köleliği kabul eder ve bu
olduğunda kimse ona güvenmez. Güvenilebilecek tek kişi hür adamıdır. İkbal’in şiirinde:
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Kölelerin basiretine asla güvenilemez;
Dünyada vizyon yalnız hür adamın görüşüdür. (İkbal, 1990, s. 361)
Zaman denizinden geleceğin mücevherini,
Çesaretiyle çıkaran, bugünün adamıdır.

(İkbal, 1990, s. 362)

İkbal, hakkın kulunun hür olan olduğunu ve kulun zincirli olduğu müddetçe hür olamayacağını
söyler. İkbal'e göre bu zincirler göksel zincirler olmadığı gibi onun özgürlüğü de özgür köleler anlamına
gelmez. Bu zincirler aslında zihinsel ve ruhsal zincirlerdir ve özgürlük, zihinsel ve ruhsal özgürlük
anlamına gelir. Çünkü akıl ve nefs hür olduğu zaman ikisi de olgunlaşacak, kalp ve akıl olgunlaştığı
zaman onda hakkı söyleme cesareti yükselecek ve batıla karşı kurşun bir duvar olacaktır. İkbal'in hür
adamı Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşar ve güç alırsa bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünür.
ﺑﻨﺪﻩ ﺣﻖ ﺑﮯ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﮨﺮ ﻣﻘﺎﻡ
ﻧﮯ ﻏﻼﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧہ ﺍﻭ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻏﻼﻡ
Hak kulu her yerden özverilidir.
Ne kimse onun kuludur ne de o kimsenin kuludur.
(İkbal,
Hak kulu sadece özgür bir adamdır.
Hükümeti ve anayasası Yüce Allah tarafından verilmiştir.

ﺑﻨﺪﻩ ﺣﻖ ﻣﺮ ِﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ
ﻣﻠﮏ ﻭ ﺁﺋﻴﻨﺶ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ

İkbal’in şiirinde hür adamının tazkiresi:
ﻣﺮﺩ ِ ﺑﮯ ﺣﻮﺻﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺯﻣﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮔﻠہ
ﺑﻨﺪﻩ ُﺣﺮ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺘﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮨﮯ ﻧﻮﺵ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ُﺣﺮ ﮐﻮ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ
ﮨﺰﺍﺭ ﮐﺎ ﻡ ﮨﻴﮟ
ِ
ﻕ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺍﻣﺘﻮں ﮐﺎ ﻧﻈﺎﻡ
ِ ﺍﻧﮩﻴﮟ ﮐﮯ ﺫﻭ
(İkbal, 1990:Zarbe kaleem)
İkbal başka bir şiirinde ‘merdan-ı hür’ün sıfatları böyle ifade eder:
ﻭﮨﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺪﻩ ُﺣﺮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺿﺮﺏ ﮨﮯ ﮐﺎﺭی
ﻧہ ﻭﻩ ﮐہ ﺣﺮﺏ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴّﺎﺭی
ﺍﺯﻝ ﺳﮯ ﻓﻄﺮﺕ ِ ﺍﺣﺮﺍﺭ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺩﻭﺵ ﺑﺪﻭﺵ
ﻗﻠﻨﺪﺭی ﻭ ﻗﺒﺎ ﭘﻮﺷﯽ ﻭ ﮐﻠہ ﺩﺍﺭی
ﺯﻣﺎﻧہ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺟﺴﮯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺍﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺧﺎک ﻣﻴﮟ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﮨﮯ ﻭﻩ ﭼﻨﮕﺎﺭی
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﮩﻴﮟ ﮐﺎ ﻁﻮﺍﻑِ ﺑﺘﺎں ﺳﮯ ﮨﮯ ﺁﺯﺍﺩ
(İkbal, 1990: s. 5 Bal-ı Cebril eserinde:
ﻳہ ﺗﻴﺮے ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧّﺎﺭی
ﻣﺮﺩﺍﻥ ُﺣﺮ ﮐﯽ ﺩﺭﻭﻳﺸﯽ
ﺍﻣﻴﻦ ِﺭﺍﺯ ﮨﮯ
ِ
(İkbal, Bal-I Cebril)
ﺖ ﺧﻮﻳﺸﯽ
ِ ﮐہ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺍﺱ ﮐﻮ ﻧﺴﺒ
Muhammed İkbal, hür adamının âmelinin faziletlerini vurgularken, kulun kusurlarını da
anlatmıştır. Esrar şiirinde:
ﻋﺒﺪ ﺍﺯ ﺍﻳّﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ ﮐﻔﻦ
(İkbal, esrar e khudi)
ﺭﻭﺯﻭﺷﺐ ﺭﺍﻣﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ

44

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Köle günlerdir kendine kefen yapıyor.
Ve gece onu bir kefen gibi sarar.
Başka bir şiirinde kulların namazı şiirinde:

(İkbal, 1990: 670)

ﮐﮩﺎ ﻣﺠﺎﮨﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﮯ ﻣﺠﻬ ﺳﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﺯ
ﻁﻮﻳﻞ ﺳﺠﺪﻩ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﺍﺱ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﮩﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ
 ﻭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ،ﻭﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻣﺠﺎﮨﺪ
ﺧﺒﺮ ﻧہ ﺗﻬﯽ ﺍﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ﻧﻤﺎﺯ ﻏﻼﻡ
ﮨﺰﺍﺭ ﮐﺎﻡ ﮨﻴﮟ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﺮ ﮐﻮ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ
ﺍﻧﻬﯽ ﮐﮯ ﺫﻭﻕ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺍﻣﺘﻮں ﮐﺎ ﻧﻈﺎﻡ
ﺑﺪﻥ ﻏﻼﻡ ﮐﺎ ﺳﻮﺯ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﮐہ ﮨﮯ ﻣﺮﻭﺭ ﻏﻼﻣﻮں ﮐﮯ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﭘہ ﺣﺮﺍﻡ

Sanki bir köle hayatın en yüksek amaçlarından tamamen yoksun bırakılmış gibidir. Kalbinde
ilerleme tutkusu yoktur, önemsiz şeylere eğilir. Bulduğu şey yeterlidir. Tembellik onu bunaltıyor ve
hareketsizlik damarlarına sızıyor. Kendini kaybettiği yerde kalır ve bu olduğunda bir parça et ve haşhaş
kalır. Hareketin antitezi haline gelen kölelik doğar ve köleliğin bir milletin halkına ilk saldırdığı şey
köleliktir. O milletin insanlarının kalplerini ve zihinlerini zayıflatır ve karartar. Karakterinde ve
konuşmasında öyle bir değişiklik vardır ki, kibir, güç ve enerji, korkusuzluk, samimiyet ve samimiyet
gibi sıfatlar onda kaybolur.
İkbal şiirinde diyor:
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ُﮔﻬﭧ ﮐﮯ ﺭﻩ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺍک ﺟﻮﺋﮯ ﮐﻢ ﺁﺏ
ﺑﺤﺮ ﺑﮯ ﮐﺮﺍں ﮨﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ِ ﺍﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﻴﮟ
İkbal ‘’Bendeginame’’ şiirinde köleliğin tehlikelerini anlatıyor:
ﺍﺯﻏﻼﻣﯽ ﺩﻝ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﺪﻥ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﻣﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﮔﺮﺩﺩﺑﺎﺭ ﺗﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﻴﮟ ﺭﻭﺡ ﺑﺪﻥ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻮﺟﻬ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﺍﺯ ﻏﻼﻣﯽ ﺭﻭﺡ
ِ
ﺑﺰﻡ ﻣﻠﺖ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﻠﺖ ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ِ ﺍﺯﻏﻼﻣﯽ
ﺍﻳﻦ ﻭ ﺁں ﺑﺎﺍﻳﻦ ﻭﺁں ﺍﻧﺪ ﺭﻧﺒﺮﺩ ﺍﻳﮏ ﮔﺮﻭ ﻩ ﺩﻭﺳﺮے ﮔﺮﻭﻩ ﺳﮯ ﻟﮍﺗﺎ ﺭﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺁں ﻳﮑﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﻳﮟ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻳﮏ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻴﮟ
ﺟﻴﺴﮯ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻤﺎﺯ،ﺻﻠﻮﺓ ﺑﮯ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﮐﺎ ﮐﺎﻡ ﺍﻳﺴﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ٰ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﺵ ﭼﻮں
ﺩﺭﻓﺘﺪﮨﺮ ﻓﺮﺩﺑﺎﻓﺮﺩے ﺩﮔﺮ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﺳﺮے ﺳﮯ ﺍﻟﺠﻬﺘﺎ ﮨﮯ
ﮨﺮﺯﻣﺎں ﮨﺮ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺩے ﺩﮔﺮ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺌﯽ ﺭﺍﮔﻨﯽ ﺍﻻﭘﺘﺎ ﮨﮯ۔
(İkbal, Bandginama)
Ve "Payam-e-Mashriq" de kölelik üzerine bir şiirde İkbal, bir insanın başka birini köleleştirdiğinde
nasıl düştüğünü açıklar.
ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﮯ ﺑﺼﺮی ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﮐﺮﺩ
ﻧﺬﺭﻗﺒﺎﺩﻭﺟﻢ ﮐﺮﺩ
ِ ﮔﻮﮨﺮے ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻟﮯ
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ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯﺧﻮﺋﮯ ﻏﻼﻣﯽ ﺯﺳﮕﺎں ﺧﻮﺍﺭﺗﺮﺍﺳﺖ
(İkbal, peyam maşrik
ﭘﻴﺶ ﺳﮕﮯ ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﺮﺩ
ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﮐہ ﺳﮕﮯ ِ
İkbal, köleliği ölüm ve özgürlük yaşamı olarak adlandırır, bu yüzden köleliğe savaş ilan eder:
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﯽ ﺍک ﺁﻥ ﮨﮯ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺎ ﺍک ﺳﺎﻝ
ﮐﺲ ﺩﺭﺟہ ﮔﺮﺍں ﺳﻴﺮ ﮨﻴﮟ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﮯ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺑﺪﻳﺖ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺎ ﮨﺮ ﻟﺤﻈہ ِ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺎ ﮨﺮ ﻟﺤﻈہ ﻧﺌﯽ ﻣﺮگِ ﻣﻔﺎﺟﺎﺕ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸہ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﮯ ﻣﻨﻮﺭ
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸہ
ِ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﻮ ﭘﻴﺮﻭں ﮐﯽ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ ﮐﺎ ﺳﻮﺩﺍ
ﮨﮯ ﺑﻨﺪﮨﺊ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺍک ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ

)(İkbal, 1990:591

Armağan-ı Hicaz eserinin bir şiirinde, özgürlüğün görkemini anlatırken aynı kavramları anlatır:
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﯽ ﺭگ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﺭگِ ﺳﻨﮓ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﯽ ﺭگ ﻧﺮﻡ ﮨﮯ ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﺭگِ ﺗﺎگ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺎ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺎ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘُﺮ ﺳﻮﺯﻭ ﻁﺮﺏ ﻧﺎک
ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻡ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻝ ﺭﻭﺷﻦ ِ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳہ ﻓﻘﻂ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻨﺎک
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮨﮯ ﺑﻴﮕﺎﻧہ ﺍﺧﻼﺹ ﻭ ﻣﺮﻭﺕ
ﮨﺮ ﭼﻨﺪ ﮐہ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﯽ ﺩﻟﻴﻠﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﭼﺎﻻک
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮨﻮ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺎ ﮨﻤﺪﻭﺵ
ﻭﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻓﻼک ﮨﮯ ﻳہ ﺧﻮﺍﺟﮩﺊ ﺍﻓﻼک

)(İkbal, 1990:744

İkbal, özelde Hint-Pakistan alt kıtasındaki Müslümanların ve genelde tüm İslam dünyasının Batı
köleliğinin laneti altında olduğu bir dönemde doğduğu için her türlü zihinsel, siyasi, ekonomik ve sosyal
köleliğe karşıydı. Böyle bir durumda şairin hassas kalbi tedirgin olur ve esaretine ağıt yakmak zorunda
kalır.
ﺷﺮﻕ ﻭﻏﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﻩ ﻣﺎﻧﺠﻬﻴﺮ ﻏﻴﺮ
ﺖ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳہ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ
ﺧﺸ ِ
ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺍ ِﺩ ﺩﻳﮕﺮﺍں
ﺏ ﮔﺮﺍں
ﺟﺎﻭﺩﺍں ﻣﺮگ ﺍﺳﺖ ﻧﮯ ﺧﻮﺍ ِ
İkbal, köleliğin tehlikelerini ve özgürlüğün meyvelerini birer birer kaybettikten sonra, kölelikten
kurtulmanın ve tam bir özgürlüğe kavuşmanın püf noktalarını da açıklar.
ﺯﻣﺎﻧہ ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮﺯ ﺳﮯ ﻓﺎﺭﻍ
ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﻭﻩ ﺁﺗﺶ ﺗﺮے ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺗﺮی ﺩﻭﺍ ﻧہ ﺟﻨﻴﻮﺍ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﻓﺮﻧﮓ ﮐﯽ ﺭگِ ﺟﺎں ﭘﻨﺠﮩﺊ ﻳﮩﻮﺩ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﻏﻼﻣﯽ ﺳﮯ ﺍُﻣﺘﻮں ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺕ
ﺕ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺧﻮﺩی ﮐﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻟﺬّ ِ
)(İkbal, 1990:671
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SAFAHAT’TA TERAKKİNİN NİRENGİ NOKTALARI
YAHUT REÇETE OLARAK SAFAHAT
Adem ÖZBEK
Giriş
İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy’un her şeyden önce, yaşadığı devri idrak etmiş, çağının bilincinde
ve devrini dile getiren bir şair olduğunu ifade etmek gerekir. Makale, tercüme, mektup gibi eserlerin
yanında dinî müktesebatının ışığında kaleme aldığı tefsir, meal ve vaazları da bulunan Mehmet Âkif’in,
Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmesini sağlayan eseri Safahat ve ona almayıp milletine
emanet ettiği İstiklal Marşı’dır.
Safahat, çok yönlü bakış açılarıyla okunan ve okundukça farklı yönleri keşfedilen bir eser olma
hüviyetini bugün de korumaktadır. Bunda, Âkif’in hem sanatkâr / zanaatkâr yönü hem de elindeki
malzemeyi dava adamlığı bilinciyle “aczinin giryesi” olarak bütün “hüneriyle” milletine adamasının
payı büyüktür.
Safahat’ta işlenen bazı konu başlıklarına odaklanmak bile, Âkif’in, milletinin içinde bulunduğu
sorunları tespit etmek için bir aydın bilinciyle nasıl teşhisler koyduğunu ve bu sorunlara ne gibi çözüm
önerileri getirdiğini gösterir. Safahat’ın tamamı göz önüne alındığında da durum değişmez, şairin âdeta
tek bir derdi vardır: Milletini çöküşe götüren hastalıkları teşhis ederek bu çöküşü durdurmak için gerekli
reçeteleri yazmak.
Milletlerin hayatında öncü şahsiyetlerin oldukça önemli bir rol aldığı yadsınamaz bir gerçektir.
Bütün tarihî devirlerde; hem kültür, sanat ve bilim hayatında hem de tarihî ve sosyal yaşamda, “millet”e
yol göstererek onların önünü açan, tabiri caizse “pusula şahsiyetler” denilebilecek kıymetli insanlara
ihtiyaç duyulmuştur. İnsanlık, bugün de hâlâ öncü şahsiyetlerin açtığı çığırdan ilerlemeye, onların
izinden giderek bilime, sanata ve kültüre yön vermeye çalışmaktadır.
Tarihî süreç içinde çetin mücadelelerden geçerek asırlardır varlığını muhafaza eden Türk milletinin
de her devirde bir pusula şahsiyet etrafında kenetlendiği bilinmektedir. Terakki yani yükselme, ilerleme
veya gelişme yolunda milletimize öncülük eden edebî şahsiyetlerden biri de hiç şüphesiz istiklal
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’dur.
Şairliğinin yanında güçlü bir sosyal gözlem ve tenkit yeteneği de bulunan Mehmet Âkif, sanatını
milletine adayarak gıdasını edebiyattan alan, edebiyatı, milletinin yükselmesi için kullanan ve bu uğurda
hiç yılmadan çalışan bir dava adamıdır. Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi içinde kıvrandığı bir
dönemin şairi olan Mehmet Âkif, edebiyatın bir “süs” veya “çerez” olarak kullanılabileceği bir devrin
şairi değildir:
“Edebiyatı nasıl telakki ettiğimizi, nasıl bir meslek tutmak istediğimizi şimdiye kadar çıkan
yazılarımız elbette göstermiştir. Şiir için, edebiyat için ‘süs’, ‘çerez’ diyenler var. Karnı tok, sırtı pek
milletlere göre bu söz belki doğrudur. Lâkin bizim gibi aç, çıplak milletlere süsten, çerezden evvel
giyecek, yiyecek lazım. Onun için ne kadar süslü, ne kadar tatlı olursa olsun, libas hizmetini, gıdâ
vazifesini görmeyen edebiyat bize hiç söylemez.” (Düzdağ, 1996: 181).
Kendi eserlerini, benzer ifadelerle yer yer şiirlerinde de değerlendiren Âkif, yine aynı noktaya
işaret etmektedir. Gerek “Bana sor sevgili kari’, sana ben söyleyeyim / Ne hüviyyette şu karşında duran
eş’ârım” mısralarıyla başlayan meşhur şirinde, gerekse “İ’tirâf”ında benzer değerlendirmeler etrafında
birleştiği görülmektedir:
Safahât’ımda, evet, şi’r arayan hiç bulamaz;
Yalınız, bir yeri hakkında “Hazin işte bu!” der.


Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Türk Dili ve Ed. Bölümü, Giresun-Türkiye.
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Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya?
Üçbuçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder! (s. 154).1
Âkif’in sanat anlayışının toplumculuk çizgisinde ilerlediği, sanatını, dolayısıyla şiirini, milletine
kılavuzluk eden bir rehber olarak kullandığını söylemek de mümkündür. Doğu’nun da Batı’nın da
meşhur ve kalıcı eserleri incelendiğinde her eserin mutlaka bir amaç doğrultusunda yazıldığını,
dolayısıyla sanatın kayıtsız şartsız bir amaç olamayacağını belirten Âkif, “sanat sanat içindir” şeklinde
sloganlaştırılan anlayışın da iflas ettiğini belirtir ve ekler: “Mâdem ki ‘sanat sanat içindir’ düsturunun
ortaya atılmasına rağmen hiçbir edip, hiçbir şair bir maksad gözetmekten kendini kurtaramıyor; o halde
bu düstur artık iflas etmiş demektir. Kezâlik, mademki bu düsturların hükmüne tebaiyet edilemiyor,
sanat mukayyed kalıyor, öyleyse sanatı birtakım hasis emellere, sefil ve müstekreh maksadlara âlet
edinmektense ulvî, pâk, asîl, necîb duygulara, düşüncelere vasıta kılmak elbette daha ma’kul bir hareket
olur” (Çantay, 1966: 54).
Söz konusu bu anlayış doğrultusunda hareket eden Âkif’in, Safahat’ını “19. Yüzyıl İslâm
dünyasının en mühim meselelerinden olan dinî ve ahlakî bakımdan İslâm’ın doğuş ve gelişme devrine
veya İslâmcı aydınların ifadesiyle “asr-ı saâdete dönme (ihyâ) ve diğer taraftan teknik ve medeniyet
bakımından gelişmiş Batı ülkelerinin seviyesini yakalama veya başka bir ifadeyle ‘terakkî’ fikri
etrafında” (Gökçek, 2005: 178) tedrici bir şekilde genişleyen şiirlerle ördüğü söylenebilir.
Bu dikkatlerle; yükselebilmek, gelişebilmek veya ilerleyebilmek için hemen hepsine bugün de
ihtiyaç duyduğumuz Safahat’taki bu “ilaç” denebilecek nitelikteki şiirlerin veya beyitlerin hangi nirengi
noktaları etrafında birleştiğine odaklanmak yerinde olacaktır.
Terakkinin Nirengi Noktaları: Sa’y (Çalışma / Gayret) - Din (İslâm) - İlim
Hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin en zor günlerine tanıklık eden Âkif’in
şiirlerinin en önemli kaynaklarından biri, içinde yaşadığı toplumun sorunları ve bu sorunların çözüm
yollarıdır. Âkif’in bu ciddi sorunları kuru, cansız ve renksiz birer öğüt olmaktan çıkarmanın gayreti
içinde olduğu tüm Safahat’ta hissedilir. Safahat’ta işlenen oldukça ciddi ve ağır meselelerin ya fıkra,
hikâye veya mesellerle aktarılması ya da âyet veya hadisle desteklenmesi yahut yaşanan hayattan
kesitler eşliğinde şiirleştirilmesi de kayda değerdir. Safahat’taki şiirlerin çoğu fıkra ve hikâyelerin eşlik
ettiği musahabe formundadır. Konuşma, hasbihal veya musâhabe de denilen “sohbeti şiirine böylesine
maharetle katan bir başka şairimiz yoktur.” (Enginün, 2001: 157). Âkif, ele aldığı bütün bireysel ve
toplumsal sorunları çoğu zaman yaşamdan seçilen günlük olaylar eşliğinde, hayatla bağını koparmadan,
bir tiyatro sahnesi canlılığıyla şiirleştirmeyi başarmıştır.
Akif’in Safahat’ta “bariz bir tekâmül” gösterdiğini belirten Eşref Edip, “Safahat’ın ilk cildinde
ferdî bazı mevzulardan başlayarak aile mevzularına, daha sonra cemiyet mevzularına ve nihayet İslâm
âlemini alâkadar eden daha esaslı mevzulara doğru genişleyen hamleler” (Fergan, 1938: 473) olduğuna
işaret etmektedir. Bu, âdeta insandan dünyaya doğru halka halka genişleyen bir Safahat portresi çizmek
anlamına gelir ki katılmamak mümkün değildir.
Safahat’ın ilk kitabında yer alan özellikle “Hasta”, “Küfe”, “Geçinme Belası”, “Meyhane”, “Seyfi
Baba”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam” gibi şiirlerde toplumun çeşitli kesimlerinden insanların
sorunları dile getirilmektedir. Âkif’in ele aldığı bütün toplumsal veya bireysel sorunlara karşı tek çözüm
önerisi vardır: “Sa’y”, yani çalışma, azim, mesai, gayret. “Çalışma”yı yegâne düstur olarak toplumun
bütün kesimlerinin aslî vazifesi olarak gören Âkif onu kutsal bir insanlık görevi saymıştır. Âkif,
“Küfe”’de, Hasan’a;
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. (s. 22).
diyerek toplumun en alt tabakasından başlayarak çalışma fikrini işlemeye başlamıştır. Hemen
ardından gelen “Durmayalım” şiirinde yer alan;

1

Çalışmada kullanılan şiirler bu eserden alıntılanmıştır: Ersoy, M. Â. (2005). Safahat. Tam metin ve Safahat dışında kalmış 54
şiir. (İkinci Baskı). (haz. M. Ertuğrul Düzdağ). İstanbul: Çağrı Yayınları.
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Leyse li’l insâni illâ mâ seâ” derken Hudâ
Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha? (s. 26).
beytinde verdiği “İnsan için kendi sa’yinden (emeğinden, çalışmasından) başka bir şey yok”2
anlamındaki âyetle, çalışma kavramına İslâm’ın ne kadar değer verdiğini gösterir. Benzer şekilde
Hakkın Sesleri kısmına; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 3 (s. 216), âyetiyle başlayan Âkif, bu
soruya verdiği cevapla başladığı şiirindeki;
Olmaz ya… Tabîî… Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse cehalet denilen yüz karasından
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.
Kâfî mi değil yoksa, bu son ders-i felâket? (s. 216).
mısralarında, bilmeyenleri, yani ilim yolunu tutmayanları “hayvan” olarak görürken, cehaletin ise
insanlık için bir yüz karası olduğunu ifade eder. Bu da Âkif’in sa’y, ilim, fen, azim, gayret gibi
konularda ne kadar hassas ve müsamahasız olduğunu göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir.
Şark’ın katili olarak değerlendirilen mahalle kahvehanelerinin ele alındığı “Mahalle Kahvesi”
başlıklı şiirde de doğrudan ve dolaylı olarak “çalışma” fikrine temas edildiği görülmektedir. Âkif, bu
şiirin son kısmında çizdiği ibretamiz tabloyla, dişili erkekli “çalışan” kırlangıçların bile kahvedekilere
“yan yan” bakarak onların da bir yuvalarının olup olmadığını sordurtur ki, oldukça etkileyicidir.
Âkif, Safahat’ın dördüncü kitabı olan “Fatih Kürsüsünde” adlı bölümde durmadan çalışan bir
kâinat tablosu çizer ve muhtelif bölümlerin sonuna eklediği:
“Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazîfe bilir;
Çalış çalış ki bekâ sa’y olursa hakkedilir.” (s. 250)
beytiyle çalışmanın önemini üstüne basa basa vurgular. Sadece bu 1692 mısralık bölümde;
doğrudan doğruya -dolaylılar hariç- çalışmayı telkîn eden, yaklaşık 85 defa tekrarlanan sa’y, mesai,
cehd, ictihad, müctehid, emek, mücadele, çalışma, çalışmak kelimeleri, her şeyin ancak çalışmakla
mümkün ve müyesser olacağını ve Âkif’in bu konudaki hassasiyetini açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.
“Hasbıhâl” ve “Süleymaniye Kürsüsü’nde de Âkif’in sığınağı yine sa’y, çalışma ve gayrettir:
Sakın ey nûr-ı dîdem, geçmesin beyhûde eyyâmın;
Çalış hâlin müsâitken… Bilinmez çünkü encamın. (s. 147).
***
Can, cihan hepsi boş, “gaye”dedir varsa hayat (s. 164)
***
Göz yaşından ne çıkar? Niye ter dökmediniz?
Bâri müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz. (s. 186)
gibi beyitler de safahat’ın özünü oluşturan ve “çalışma” etrafında vücut bulan örneklerdendir.
Safahat’ta yine aynı fikir etrafında şekillenen onlarca mısra veya beyit bulunmaktadır. Bunlardan sadece
birkaçına odaklanmak yeterli olacaktır:
Ey bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken, yatan!
Leş misin davranmıyorsun? Bâri Allah’tan utan! (s. 26).
***
“Nücûm-i nâ-mütenâhi bütün çalışmakta…
Sükûn tasavvuru kâbil mi bu’d-i mutlakta?” (s. 253)
***
“Çalış!” dedikçe şeriat çalışmadın durdun,
2
3

Necm Sûresi, 39. ayet
Zümer Sûresi, 9. âyetin bir kısmı.
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Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! (s. 265).
***
“Hulâsa, hepsi çalışmak, yorulmak isteyecek.
Fakat çalışmak için önce şart olan: İstek.” (s.275)
***
Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!
Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter. (s. 423).
***
Bu hürriyet, bu hak bugün bizden âheng-i sa’y ister:
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter. (s. 471).
***
Mâdem ki didinmez, edemez, uğraşmazsın;
İksîr-i bekâ içsen, emîn ol yaşamazsın. (s.482)
Safahat’ta, söz konusu sorunları bir çözüme kavuşturarak ortadan kaldırmak ve medeniyete
kavuşabilmek için yürünmesi gereken yol çok net bir şekilde belirlenmiştir. Bu yol, “Âkif’in şiir
dünyasının iki büyük sütunu olan din ve ilim” (Kaplan, 2002: 193) yolundan başka bir şey değildir:
Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım,
Ma’rifet, bir de fazîlet... İki kudret lâzım.
Ma’rifet, ilkin, ahâlîye sa’âdet verecek
Bütün esbâbı taşır; sonra fazîlet gelerek,
O birikmiş duran esbâbı alır, memleketin
Hayr-ı i’lâsına tahsîs ile sarf etmek için.
Ma’rifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer,
Tek fazîletle teâli edemez, za’fa düşer. (s. 459).
Safahat’ta “ma’rifet” ve “fazîlet” şeklinde ifade edilen terakkinin vazgeçilmez şartlarından olan en
önemli unsur, ilim ve dindir. Bilgi, ilim, bilim anlamlarına gelen mârifet; İslâm’ın da şaşmaz
düsturlarından olan ve adâlet, merhamet, dürüstlük, iffet, nâmus gibi ahlâkî açıdan insanı ve toplumu
besleyen değerler bütünü anlamına gelen “fazîlet”le birleşmedikçe yeterli olmayacaktır. Bunun için de
tek ve şaşmaz çare, “mücâhede”dir:
Evet, mücâhede mahsûlüdür hayât-ı beşer,
O olmadıkça ne efrâd olur, ne aileler.
Görün birer birer efrâdı: Muttasıl çalışır;
Bakın ki âileler durmayıp nasıl çalışır
(…)
Nizâm-ı kevne nigehbân o sermedi kânun,
Bütün cihânı tutarken tahakkümünde zebûn,
(…)
Hayâta hakkı olan kimdir anlıyor, görüyor;
Çalışmayanları bir bir eliyle öldürüyor!
Bekâyı gaye sayanlar koşup ilerlemede;
Yolunda zahmeti rahmet bilip müzâhamede.
Terakkiyâtını milletlerin gören, heyhât,
Zaman içinde zaman etse, haklıdır, isbat. (s. 260).

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

51

Söz konusu bu değerler bütününü oluşturan fazilet, marifet ve gayret, İslâm’ın içinde zaten vardır.
Batı’nın ilim ve tekniğine sahip olabilmek için İslâm’ı doğru bir şekilde anlayıp hayatımızı onun
rehberliğinde sürdürmek kaydıyla gayret etmekten başka çare yoktur. Geri kalmış Doğu’yla gelişmiş
Batı’yı karşılaştıran Âkif, Batı’nın elde ettiği tüm medeniyet unsurlarının “mesaînin tekâsüfü” olduğunu
şu şekilde ifade eder:
Bakın mücâhid olan Garb’a şimdi bir kerre:
Havâya hükmediyor kâni’ olmuyor da yere.
Dönün de âtıl olan Şark’ı seyredin: Ne geri!
Yakında kalmayacak yeryüzünde belki yeri!
Nedir şu bir sürü fenler, nedir bu san’atler?
Nedir bu ilme tecellî eden hakîkatler?
Sefîneler ki yarar kıt’a kıt’a deryâyı;
Şimendüfer ki tarar buk’a buk’a dünyâyı;
Şu’ûn ki berke binip seslenir durur ovada;
Balon ki rûh-i kesîfiyle yükselir havada...
Hülâsa, hepsi bu âsâr-i dehşet-âkînin,
Bütün tekâsüfüdür toplanan mesaînin. (s. 261).
Safahat’ın en önemli iki “sütun”u olarak “din” yani İslâm ve “ilim”den söz edilmişti. “Âkif’in
düşüncesi birbirine tamamen zıt gibi görünen bu iki kutup arasında gider gelir. Mehmet Âkif’i onlar
kadar ilgilendiren, daha doğrusu düşüncesini onlarla yakından meşgul olmaya zorlayan üçüncü bir konu
vardır ki o da toplum, Türk ve İslâm âleminin içinde bulunduğu ‘sosyal durum’dur” (Kaplan, 2002:
193-194). Bu durumu değiştirebilmek içinse Mehmet Âkif’in “genel olarak ilgilendiği konular hareket,
çalışma ve kuvvet”tir. (Kaplan, 2002: 198).
Benzer bir noktaya, Âkif’in şahsiyetini ve eserini izah eden üç temel kavram olan “fazilet”,
“marifet” ve “sa’y” (Emil, 1998: 205) açısından bakıldığında da durum değişmez:
Kamer çalışmadadır, gökle yer çalışmadadır
Güneş çalışmada, seyyâreler çalışmadadır.
Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsû-dâr;
Bütün alın teridir durmayıp yağan envâr!
Yabancı sanmayınız seyredip de ecrâmı...
Bir eski âiledir, gökyüzünde ârâmı.
Şu var ki, merkezi tâ âsumanda olsa bile,
Gelip gelip bizi besler kemâl-i minnetle.
Fakat bu âile hiç benzemez bizimkilere;
Bozuşmamış onun efrâdı belki bir kerre. (s. 252).
Hiç durmadan çalışan bir kâinat tablosu çizen Âkif, Türk milleti de dâhil olmak üzere, Batı
karşısında hiçbir ilerleme kaydedememiş olan Müslüman Şark’a, “neredeyse kin derecesinde bir
öfkeyle” son derece “ağır tenkitler”de bulunarak ‘Mücahit Garb’a (…) hayran olur (Emil, 1998: 214):
Nasıldın ey koca millet? Ne oldu âkıbetin?
Yabancılar ediyormuş -eder ya- istikrâh:
Dilenciler bile senden şereflidir billâh.
Vakarı çoktan unuttun, hayâyı kaldırdın;
Mukaddesâtı ısırdın, Hudâ’ya saldırdın!
Ne hâtırâtına hürmet, ne an’anâtını yâd;
Deden de böyle mi yapmıştı ey sefîl evlâd?
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Hayâtın erzeli olmuş hayât-ı mu’tâdın;
Senin hesâbına birçok utansın ecdâdın!
Damarlarındaki kan âdetâ irinleşmiş;
O çıkmak istemeyen can da bir yığın leşmiş!
İâde etmenin imkânı yoksa mâzîyi,
Bu mübtezel yaşayıştan gebermen elbet iyi.
Gebermedik tarafın kalmamış ya pek, zâten...
Sürünmenin o kadar farkı var mı ölmekten?
Sürünmek istediğin şey! Fakat zaman peşini
Bırakmıyor, atacak bir çukur bulup leşini!
Bugün sahîfe-i âlemde sen ki bir lekesin;
Nasıl vücûdunu kaldırmasın, neden çeksin? (s. 262-263).
Toplumun için bulunduğu geri kalmış ve sefil durumdan son derece muzdarip olan Âkif, son üç
asırda ilimle yürüyerek oldukça gelişmiş ve faziletli devirler geçiren bir milletin çocukları olduğumuzu
belirtmeyi de ihmal etmez. Ancak cehalete batan ümmetin faziletle marifeti bir türlü birleştiremediğini
ve bundan dolayı Garp’a mahkûm olduğumuzu ifade eder:
Bizler, edvâr-ı fazîletleri cidden parlak,
Bir büyük milletin evlâdıyız, oğlum, ancak,
O fazîlet son üç asrın yürüyen ilmiyle,
Birleşip gitmedi; battıkça da ümmet cehle,
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak,
Bir düşüş düştü ki: Davransa da, sarsak sarsak.
Garb’ın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkûm;
Çünkü hâkim yaşatan Şevket-i fenden mahrûm.
Biz, evet, hasmımızın kudret-i irfânından,
Bînasîbiz de o yüzden bu şerefsiz hüsran.
(…)
Şimdi, Âsım, bana müfrit de, ne istersen de,
Ma’rifetten de cüdâ Şark o fazîletten de. (s. 460).
Vatan ve millet uğrunda dökülmesi gereken dört sıvıdan -gözyaşı, alın teri, kan ve mürekkepbahseden Mehmet Âkif, tüm İslâm âleminin bu dört sıvıdan birini; vatanı, milleti ve ümmeti için
dökmesi gerektiğini söyler. “Gözyaşı; İslam ümmetinin dertlerini görmek, o dertlerle dertlenmek,
kederlenmek, kurtuluş için dua etmektir. Alın teri; geri kalmışlıktan, emperyalizmin işgalinden ve
sömürüsünden kurtulmak için ümidini hiçbir zaman kaybetmeden, bıkmadan çalışıp çabalamaktır. Kan;
vatan, millet, ümmet, din, iman, namus için muharebe meydanlarında gerektiği durumlarda seve seve
canını feda etmek, bunu göze almaktır. Mürekkep; eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak, sürekli
olarak öğrenmek ve öğretmek, ilmî çalışmalara süreklilik vermektir” (Uslucan, 2021: 31). Bu süreklilik
aşağıdaki mısralarda da tekrar edilmektedir:
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet;
Çünkü her noktada taklîd ile sökmez hareket.
Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atini;
Veriniz hem de mesâînize son sür’atini.
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız;
Çünkü milliyyeti yok san’atın, ilmin; yalnız,
İyi hâtırda tutun ettiğim ihtârı demin:
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Bütün edvâr-ı terakkîyi yarıp geçmek için,
Kendi “mâhiyyet-i rûhiyye”niz olsun kılavuz.
Çünkü beyhûdedir ümmîd-i selâmet onsuz. (s. 192).
Âkif, Türk ve İslâm dünyasının içinde bulunduğu kötü durum karşısında, bazen dua ederken bazen
de feryat eder. Hatta, “Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî? / Ağzım kurusun... Yok musun ey
adl-i İlâhî!” (s. 215) mısralarıyla isyan noktasına geldiği bile görülür. Fakat bu kötü gidişattan
kurtulmanın ancak ilim yoluyla gerçekleşebileceğinden emin olan Âkif ilmin de büyük bir gayret ile
mümkün olabileceğini ifade eder:
Tasavvur eyleyelim şimdi başka bir kudret,
Ki hep kuvâyı doğurmuş, esası madde... Evet!
Nedir bu? Başka değil, aynı cilvenin işidir:
Bütün ezeldeki sa’yin tekâsüf etmişidir.
Şu madde yok mu ki almakta birçok eşkâli,
Onun da varmadadır sa’ye asl-ı seyyâli.
Neden mi? Çünkü bütün kudretin tekâsüfüdür.
Zaman da sa’ye çıkar: Çünkü hep onunla yürür.
Mekân da sa’ye varır: Sa’yi sıfra indiriniz,
Mekân tasavvur edilmez, muhal olur hayyiz. (s. 251).
Sanatını bir ışık bulmaya adayan Âkif’in Safahat’ında “Hayatın acı çizgileri en objektif ve dıştan
tesbit edici gözlerle yakalanırken bile bir metafizik yük taşımaz ve insanın genel kaderiyle ilgili
hükümlerin yankıları olmaz şiir. Fertlerin hayatı belli bir çöküntünün, tarihi bir anın içindeki
değerleriyle ölçülüp biçilirler. Akif’in çıkış noktası olarak aldığı bu ışık İslâm’dır ve İslâm’ın ışığında,
600 yıllık İslâm-Türk devleti çökerken, cemiyetimizin içinde bulunduğu ahlakî, içtimaî, ruhî, iktisadî
şartlar, en amansız bir gözle, âdeta bir cerrah teşrihçiliğiyle ortaya serilir. Ve bir kere yara belli olunca,
onun tedavi şekli gösterilir ki, bu da, cemiyetin temeli olan İslâm ilkelerine sıkı sıkıya sarılmak, yeni ve
taze bir ruhla, İslâmı, çağın teknik ve maddî güçleriyle de donattıktan sonra, içimizde ve dışımızda ihya
etmektir” (Karakoç, 1996: 33-34). Söz konusu bu ihyâ, yani canlanma, dirilme ve aydınlanma yolunun
kaynağı olarak doğrudan doğruya Kur’an’dan ilham alınması gerekmektedir:
En büyük fâzılınız: Bunların âsârından,
Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma’nâ çıkaran,
Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hâlâ,
İhtiyâcâtını kabil mi telâfi? Aslâ.
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.
Kuru da’vâ ile olmaz bu, fakat ilm ister;
Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster (s. 432).
Âkif, İslâm’dan dolayısıyla Kur’an’dan ilham alabilmek için öncelikle onu doğru bir şekilde
anlamamız gerektiğinin bilincindedir. Dinimizi bilmediğimizden yakınan Âkif için Kur’an’ı ezberden
okuyup geçmek beyhude bir uğraştan öteye geçmez. Kur’an’ın mezarlıklarda ölmüşlerin toprağına
okunup üflenecek bir kitap olmadığını ifade eden Âkif, ilerleyebilmek için Kur’an’ın manasını
kavrayarak onun bir rehber olarak kullananılması gerektiğini vurgular:
Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
Çâre yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.
“Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlâli
Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli,
İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
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Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu âyetlerde?
Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’ân’ın:
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz ma’nânın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
Yâhud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için! (s. 172).
Sonuç
Âkif; “Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder” (s. 154) diye nitelendirdiği Safahat’ında,
bireysel ve toplumsal pek çok konuyu ele almış ve âdeta hastasına teşhis koyan bir doktor gibi, insanın
ve toplumun hastalıklarını belirledikten sonra, bu hastalıklara deva olacak çareleri reçete etmiştir.
Müslüman Şark’a veya Türk-İslâm dünyasına, medeniyetin kapalı kapılarını açacak tek anahtar,
İslâm’ın ışığı altında ve büyük bir gayret sonucunda elde edilebilecek olan bilimdir. Bilime ulaşmak
için de “çalışma”, “gayret”, “mesai” elzemdir.
Savaşlar, zulümler, vahşet ve ölümler; tembellik, cehalet, dalalet, yozlaşma ve ahlaksızlık; eğitim,
ilim, fen, edebiyat, din gibi alanlarda görülen yanlışlık ve eksikliklere getirilen çözüm yolları, Safahat’ta
açılan terakki yolunun nirengi noktaları olarak değerlendirilebilir. Bu noktaları birleştiren ise din, ilim
ve çalışmaktır.
Bu bağlamda son sözü Âkif’e bırakmak daha uygun olacaktır:
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol…
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. (s. 480).
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İSMAİL ŞÜKRÜ ÇELİKALAY VE MİLLİ MÜCADELE
Ahmet ALTINTAŞ
Giriş
Afyonkarahisar'da Millî direnişin öncülerinden ve temel direklerinden birisi de İsmail Şükrü
(Çelikalay) Hoca idi. (1876-25 Aralık 1950) tarihleri arasında yaşayan Şükrü Hoca, Tabanoğullarından
dava vekili İzzet Efendi ve Fatma Hanım’ın oğludur. Hacı Mahmut Mahallesi 2 numaralı evde doğmuş
olup, İzzet Efendizâde olarak anılırdı. İlk tahsiline Afyonkarahisar Rüşdiye Mektebi’nde başlamıştır.
29 Temmuz 1888’de mektebi pekiyi derece ile bitirdikten sonra Afyonkarahisar müftüsü Musamcızâde
Ali Fevzi Efendi Medresesi'ne devam ederek 1900'de burayı bitirmiştir1. Bütün bunlara ilave olarak liva
eski fen memuru Tahsin Bey’den ziraat usulleri dersi almış ve ziraatle ilgili olarak görgü ve bilgisini
diğer kaynaklardan edinmiş olduğu bilgilerle geliştirme yoluna giderek bu bilgilerini kendi çiftliğinde
uygulama imkânı bulmuştur. Ot, orak, çapa, silindir, tohum ekmek için mibzeri, halis tereyağı üretimi
için merkezkaç kuvvetiyle çalışan yağ makineleri ve yeni ziraat aletlerinin tatbik edilebilenlerini üretme
başarısını göstermiştir. Bunların yanı sıra bu araç ve gereçleri kullanabilecek yeterli bilgiye sahip
kişileri de Afyonkarahisar tarımına o dönem için kazandırmıştır.
Meşrutiyetin ilânından sonra, özel olarak kurduğu Darülmuallimin’de müdür ve öğretmenliği fahri
olarak yapmış 14 Kasım 1910’da asaleten 300 kuruş maaşla Darülmuallimin müdürü ve öğretmenliği
görevine atanmıştır. 14 kasım 1911’de ise 500 kuruş yarım maaşla Darülmuallimin müdür vekaleti
görevine getirilmiştir. 14 Aralık 1911’de 200 kuruş maaşla Islah-ı Medâris İkinci Sene Hesap
Öğretmenliği ile görevlendirilmiş, 14 Mart 1914’de ise 280 kuruş maaşla Islah-ı Medaris Müdürlüğü’ne
atanmıştır. 13 Kasım 1914 tarihinde tayin edilmiş olduğu Müdürlük görevine ek olarak Islah-ı Medâris
İnşâ ve Kitâbet Öğretmenlikleri de kendisine verilerek maaşı 380 kuruşa yükseltilmiştir. 14 Nisan
1915’e kadar bu görevleri sürdürmüştür. 5 Ekim 1915’de 300 kuruş maaşla Karahisar-ı Sahip Medresesi
Birinci Sınıf Müderrisliği görevine atanmış, buna ilave olarak medrese birinci sınıf fıkıh, ziraat ve resim
hattı öğretmenlikleri de kendisine verilmiştir. 1 Eylül 1917’de derslerine üç saat daha ilave edilerek
maaşı 800 kuruşa çıkarılmıştır. Bu zaman içersinde II. Meşrutiyet’ten sonra eğitim alanında yapmış
olduğu hizmetlerden dolayı kendisine berat ve üstün hizmet mazbatası verilmiş, Afyonkarahisar’ın
Nisan 1918’de Müstakil Vilayet olması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması imza edildiğinde müderris payeli merkez vaizi idi. Yurdumuzun yer
yer işgal edilmekte olduğunu Afyonkarahisar'ın da büyük bir işgal tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını
gören Şükrü Hoca, Karargâhı Erkmen'de bulunan 23. Tümen komutanı ve tecrübeli, vatansever bir asker
olan Yarbay Ömer Lütfi Bey'e başvurarak hemen Millî müfreze kurulması konusunda yardım ve destek
istemiş, Ömer Lütfi Bey de kendisine her türlü yardım ve desteği yapacağına söz vermiş ve sözünde de
durmuştur. Böylece sonradan Çelikalay adını alacak olan müfreze kurulmuştur.
a. Afyonkarahisar Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti
Afyonkarahisar’ın merkez ve kazalarında da Sivas Kongresi’nde alınan karara uygun olarak
Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti’nin Afyonkarahisar şubesi açılmıştı. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali
kısmında da değindiğimiz gibi, Afyonkarahisar’da zaten fiili bir yapılanma mevcuttu. Kaymakam
Bayatlı Arif Bey2 başta olmak üzere, 23. Tümen Komutanı Yarbay Ömer Lütfi Bey, Müftü Hüseyin
Bayık Bey, İsmail Şükrü Hoca, Müderris Dehşetizâde Nebil Efendiler olmak üzere bir kısım ahali
mücadeleyi fiili olarak başlatmışlardı. Bunlar Müftü Hüseyin Bey, başkanlığında, Turunçzade Yusuf

1
2

Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Afyonkarahisar-Türkiye, aaltintas@aku.edu.tr.
Ahmet Altıntaş, Milli Mücadele Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 2011, s. 85.
Bayatlı Arif Bey’in Kuva-yı Milliye dönemindeki faaliyetleri için bkz, Ahmet Altıntaş, “Kuvva-i Milliye ve Bayatlı Arif Bey’in
Faaliyetleri”, Millî Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Editör: Hasan Babacan, Afyon Kocatepe ÜniversitesiBorusan Kocabıyık Vakfı, Afyonkarahisar 2010. s. 247-259.
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Bey, Ethemzâde Hacı Hüseyin Bey, Dehşetizâde Nebil Efendi, Nakibüleşraf Ömer Efendi, ulemadan
Hacı Hafız Efendi, Akosmanzâde Hacı Hüseyin Efendi gibi önde gelenler tarafından Redd-i İlhak
adında bir cemiyet kurmuşlardı.
b.Çelikalay’ın Kurulması
Afyonkarahisar'da kurulmasına çalışılan millî direniş harekâtının temel şahsiyetlerinden birisi hiç
şüphesiz Hoca İsmail Şükrü (Çelikalay)'dır 3. Yunanlıların İzmir'i işgalleri ve arkasından hızla İç Ege'ye
doğru ilerlemeleri karşısında herkes gibi İsmail Şükrü Hoca da dehşete düşmüştü. Meclis’te
Afyonkarahisar’ı temsil eden Hoca, T.B.M.M.’inde yapmış olduğu konuşmalarda :
«Bu gün benim memleketim istilaya maruzdur. Düşman şimendiferle üç saatlik bir mesafededir.
Fakat ben meyus değilim. Beni meyus edecek diğer mahallerin sükutudur. Bu gün Uşak sükut edecek,
yarın Karahisar,. Bir memleket yanarken diğerinin seyirci kalması İslamiyete şindir. Efendiler bugün
yapılacak bir vazife vardır. Öyle nazariyat peşinde koşulacak zaman değildir. Bundan evvel bizim
kölemiz olan ve nüfusu 1.5 milyondan ibaret olan hain bir Yunan bugün yükselsin de, 100, 150 binlik
kuvvetle hücum etsin de bu kadar kuvveti mağlup etsin. Bu İslamiyetle kabil-i telif değildir. Bu gün
Millet Meclisi şu derda deva bulmak için toplanmıştır. Biz de onun için buraya geldik. Bunun çaresi
Umum Anadolu Kuvvetlerini tevhit etmek cihad-ı mukaddes ilan etmektir. Bu gün ben mukedderatımızı
elinde tutan kimselerin su-i idaresini bilmekle beraber onlardan müşteki değilim : onların iskatı
taraftarı değilim. Gördüğüm yolsuzluklar karşısında ve düşman taarruzuna karşı buradaki lakaytlıklar
beni eritiyor. Biz sırf maddi esbaba tevessül ediyoruz. Maneviyata hiç tevessül etmiyoruz. Elhamdulillah
umumumuz Müslümanız. İçimizde bir fert Hristiyan yoktur. Yalnız maddiyatla iş olmaz. Maneviyata da
istinat etmelidir. Bir taraftan emr-i ilahiye imtisal, diğer taraftan düşmanın kurşununa göğüs germek
suretiyle hareket edilirse hepimiz bu azimde isek ben eminim ki, bu millet kurtulacaktır. Yok, bu azim
kabul edilmezse bendenizin kararı : Aciz içinde çırpınmaktan ve vatanımın tehlikeye maruz kaldığını
görmekten ve düşman atlarının camilere ahır diye bağlandığını görmekten ise şehit olmaya karar
verdim. Yarın sizden mezuniyet talep edeceğim. Maruzatım bundan ibarettir. » 4.
İsmail Şükrü Hocanın konuşmaları esnasında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa da Yunanlılara
karşı yeni bir cephe oluşturmak için beş aya ihtiyaç duyulduğundan sözetmişti 5. İsmail Şükrü Hoca,
Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa ile görüşürek kendisine kırk atla kırk silah verilirse, Ankara'da
kuracağı bir gönüllüler kuvvetiyle yola çıkacağını, yollardan toplayacağı silahlı mücahitlerle çetesini
büyüterek gideceğini, Yunanlıları oyalamaya yardımcı olacağını söylemişti. Fevzi Paşa da bu tekliften
pek memnun kalmış ve İsmail Şükrü Hoca'ya yardım edeceğine söz vermişti.
Nitekim İsmail Şükrü Hoca konuyla ilgili olarak, hatıralarında şöyle sözeder; "Ne kadar silah ve
cephane varsa derhal bana teslim edilmesi için Ankara silah deposuna emir verdiler. Depoya gittim.
Ne göreyim, 14 adet martiniden muaddel, tek ateşli bekçi silahlarından başka silah yok, bunları aldım.
Sayının kırka iblâğını istedim. Ankara Kolordu Kumandanı ve Vali Vekili Nuri Bey'in bunu bulacağını
ümit ediyordum. Maalesef buna imkân olmadığını söyledi. Resmi makamlardan ümit kesilince Allah'a
dayanarak bir çare düşündüm. Hemen bir gün içinde bir asker elbisesi diktirdim, başımdaki sarığı
muhafaza ederek bu asker elbisesini giydim. Hacı Bayram Camisi'nde Cuma Namazı'ndan sonra
kürsüye çıktım.

3

4
5

Afyonkarahisar'da Millî direnişin öncülerinden ve temel direklerinden birisi de İsmail Şükrü (Çelikalay) Hoca idi. (1876-25
Mondros Ateşkes Antlaşması imza edildiğinde müderris payeli merkez vaizi idi. Yurdumuzun yer yer işgal edilmekte olduğunu
Afyonkarahisar'ın da büyük bir işgal tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gören Şükrü Hoca, Karargâhı Erkmen'de bulunan 23.
Tümen komutanı ve tecrübeli, vatansever bir asker olan Yarbay Ömer Lütfi Bey'e başvurarak hemen Millî müfreze kurulması
konusunda yardım ve destek istemiş, Ömer Lütfi Bey de kendisine her türlü yardım ve desteği yapacağına söz vermiş ve
sözünde de durmuştur. Böylece sonradan Çelikalay adını alacak olan müfreze kurulmuştur. Niyazi İplikçioğlu, “Afyon'da Milli
Mücadele Başlarken Çelikalay'ın Kuruluşu”, Beldemiz Dergisi, sayı:6, Afyon Belediyesi Yayınları, Sayı: 36, Afyon 1984, s.
3-4; Ahmet Altıntaş, Milli Mücadele Dönemi’nde Afyon ve Havalisi, (1919- 1922), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Basılmamış), İstanbul 1990, s.5; Recep Çelik,
“Bütün Yönleriyle İsmail Şükrü [Çelikalay] Efendi”, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Bildirileri, 10-11 Ekim
2002, Afyon Belediyesi Yayınları: 10, s. 140- 141.
T.B.M.M., Gizli Celse Zabıtları, I, s. 59-61.
Osman Akandere, “Milli Mücadele’de İsmail Şükrü Bey’in Faaliyetleri”, Millî Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar,
Editör: Hasan Babacan, Afyon Kocatepe Üniversitesi-Borusan Kocabıyık Vakfı, Afyonkarahisar 2010, s. 188-189.
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“Ey cemaat-i müslimin dedim. Kapıları kapıyınız. Hiçbiriniz camiden dışarı çıkmasın. Sizinle
görüşecek mühim meseleler var! dedim çoştum söyledim. Evde duvarlarda asılı duran harb silahlarının
boşuna asılı kalırsa ev sahibine lanet edeceğini anlattım. Memleket ve din tehlikede kalırsa yedisinden
yetmişine kadar bütün Müslümanların cihatla mükellef olduğunu anlattım. Mustafa Kemâl Paşa'nın
teminatını söyledim. Cemaat ağladı, ben ağladım. Nihayet arkamdaki ilmiye cübbesini çıkararak asker
elbisesiyle başımda sarık olarak kürsüde ayağa kalktım. "Ey cemaat-i müslimin dedim. İşte ben asker
kıyafetine girdim. Cepheye gidiyorum. Memleket ve din kurtuluncaya kadar cephelerde düşmanla
çarpışacağım. Memleketini dinini seven benimle gelsin dedim. Herkes sağa sola koştu. O gün akşama
kadar 700 silah, 600 mücahit, 120 at toplanmıştı. Ankara'dan ayrıldım. Afyonkarahisar'a gelince
düşmanın Uşak'a girdiğini duydum, İzzettin Bey'in (Çalışlar) kumanda ettiği cepheye giderek bir
müdafaa hattı tesis ettim.”.
İsmail Şükrü Hoca, Ankara'dan getirdiği kuvvetlere Afyonkarahisar'dan da yeni kuvvetler ekledi,
bunların İlipınar Çayırı'nda eğitimlerini sağladı. Çelikalay bu katılmalarla beraber, dört bölükten
oluşmuştu. I. Bölük; Ahmet Bey, II. Bölük; Safter Bey, III. Bölük; Şükrü Bey, IV.; Bölük Nasih Bey
komutasında çarpışmalara katılmış çok yararlı hizmetlerde bulunmuşlardı 6.
İsmail Şükrü Hoca, sadece milis kuvveti toplamakla yetinmemiş Meclis açıldıktan sonra İstanbul
Hükümeti’nin olumsuz propagandalarına karşı halkın bilinçlenmesi için gerek Afyonkarahisar’da gerekse
Ankara’da fırsat buldukça çalışmalarda bulunmuştu. İsmail Şükrü Hoca bizzat Mustafa Kemâl’in isteğiyle
Afyonkarahisar’da olduğu gibi Ankara’da da konuşmalar yapmış Zincirli ve Hacı Bayram Camilerinde
vaazlar vermişti. İsmail Şükrü Hoca, bu konuşmalarında Büyük Millet Meclisi’nin asıl amacının vatanı
kurtarmak olduğunu, meşruiyetinin tartışılamayacağını v.b. konuları dile getirmişti 7.
c. Çelikalay'ın Katıldığı Savaşlar.
Çelikalay ilk görevini, Uşak cephesinde almıştı. Uşak Cephesine İzzettin Bey komuta etmekteydi.
Yunanlılar 29 Ağustos'da topçu ateşiyle saldırıya başladıklarında Afyonkarahisar'dan gönderilen 172.
Alay henüz Uşak yolunda bulunuyordu. 23. Tümen, Afyonkarahisar'dan takviye birlikleri ve Çerkez
Ethem’e bağlı birlikler gelmekte iken bulunduğu mevzileri savunmak zorunda kalmıştı. 23. Tümen
sayıca az ve donanım açısından yetersiz olduğundan dolayı birkaç saat sonra çekilmeye başlamıştı 8. Bu
gelişmeler üzerine İzzettin Bey, düzensiz olarak çekilmekte olan kuvvetlerinin Nohut Ovası üzerinden
geçerek Banaz'da toplanmalarını emretmişti. Kapaklar doğusunda mevzilenmiş Yunan kuvvetlerinin
ateşi altında zorlukla çekilen birlikler, 29 Ağustos'da Banaz İstasyonu'nda toplanabilmişlerdi. Bu
kuvvetler 69. Alayın bir kısmı, bir İstihkâm Taburu, Eskişehir Depo Taburu ve dört toplu bir Sahra
Bataryası'ydı. Tümenin diğer birlikleri de Ahat Köyü yönünde çekilmişlerdi 9. 12. Kolordu Komutanı
Fahrettin Paşa, Uşak'taki bu olumsuz gelişmeler üzerine Uşak'a giderken Küçükköy'de düşmanın Uşak'ı
işgal ettiğini öğrenince yanında bulunan Aşir Bey ve karargâh bölüğünü de yanına alarak silah ve
cephanelerle beraber doğruca Dumlupınar'a geçmişti. Aşir Bey, Dumlupınar'da yeni bir savunma
mevzisi kurdurmaya başlamıştı. 172. Alay'ın 3. Taburu'nu götüren tren ise Banaz'da kalmıştı.
Banaz'daki tümen kumandanı İzzettin Bey ile konuşarak tüm kuvvetleri Dumlupınar‘daki Murat Dağı
ile Ahır Dağı arasındaki mevzilere çekmesini emretmişti 10. 31 Ağustos 1920'de tüm kuvvetler
Dumlupınar'a çekilerek, yeni savunma mevzii kurulmaya başlanmıştı. Aşir Bey de hazırlanan cepheyi
İzzettin Bey'e (Çalışlar) teslim etmişti 11.
Fahrettin Paşa da büyük bir panik içinde olan Afyonkarahisar halkına gerekli yatıştırıcı izahatı
vermek durumu açıklığa kavuşturmak için Afyonkarahisar'a dönmüştü. Murat Dağı ile Ahır Dağı
arasındaki Dumlupınar mevkiinde yeni savunma mevzileri tutulmuştu. 23. Tümen ikinci kez yeniden
kurulmaya başlanmıştı. Şehirdeki moral bozukluğunu gidermek için Afyonkarahisar'a dönmüş olan
Fahrettin Paşa, savaş raporunu Garp Cephesi komutanına gönderdikten sonra, bu sırada Afyonkarahisar
halkını rahatsız eden bir durumu da ortadan kaldırmıştı. Çerkes Reşit Bey, maiyetinde bir takım atlar ve
6
7
8
9
10
11

İplikçioğlu, a. g. e., s. 4.
Akandere, a. g. m., s. 188.
Türk İstiklâl Harbi, C.II, Batı Cephesi, I. kısım, T.C. Genel Kurmay Başkanlığı, Harp Tarihi Dairesi, Ankara 1963, s. 315.
Altay, a. g. e., s. 266.
Türk İstiklâl Harbi, Batı Cephesi, C. II, Kısım I., s. 315.
Türk İstiklâl Harbi, Batı Cephesi, C. II, Kısım I., s. 315.
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hecin develeri, bazı çete mensupları ellerinde çeşitli silahlar ve üzerlerinde bombalar, mermiler olduğu
halde Afyonkarahisar’ın çarşı ve pazarlarında ileri geri dolaşıyordu. Halkı rahatsız eden çete üyeleri
Fahrettin Paşa’nın da dikkatini çekmişti12. Bunun üzerine Fahrettin Paşa, Merkez Komutanı’na çete
üyelerinin hemen Afyonkarahisar’ı terk etmeleri yönünde emir vererek, cepheye giden katarla bu
çetelerin de Afyonkarahisar’dan uzaklaştırılmalarını sağlamıştı13.
Fahrettin Paşa, Afyonkarahisar'ın ileri gelenlerinden altmış kişiyi cepheye beraberinde götürerek
onlara ormanlık, Murat dağı ile Ahır dağları arasındaki Dumlupınar mevziinin ne kadar kuvvetli
olduğunu ve tümenin burada yeniden hazırlanmakta bulunduğunu geriden de takviye kuvvetleri
geleceğini ve mevzinin düşmanın Afyonkarahisar’a yaklaşmasına mani olacağını söyleyerek
şüphelerini gidermeye çalışmıştı. Bu inceleme gezisine katılanlara da cephedeki durumun çok iyi
olduğunu, askerin morallinin yüksek olduğunu, halkın orduya güvenmesi gerektiğini bütün bunları
halka anlatmalarını istemişti14. Aynı heyet, burada incelemelerde bulunup vaziyeti tetkik ettikten sonra
15
Eyüp Çamı'na gitmiş yapmış oldukları incelemelerden sonra, trenle cephede Oturak'ta bulunan İsmail
Şükrü Hoca’nın yanına gitmişlerdi. Daha sonraki gelişmeleri İsmail Şükrü Hoca bize şu şekilde
nakletmektedir. “Afyonkarahisar'a gelir gelmez düşman bir Taarruz daha yapmış. Uşak'a girmişti. Ben
o zaman Oturak'da bulunuyordum. Müftü Hüseyin Bey ve bir kısım ahali yanıma gelerek benden yardım
istediler. Acele cepheye koştum. Uşak cephesine İzzettin Bey kumanda ediyordu. Silah ve
mühimmatsızlık yüzünden düşman orada galip gelmişti. Ben hemen o tarafta bir müdafaa hattı tesis
ettim. Az zaman sonra cephe de silahlı mücahitlerin adeti bini bulmuştu”.
İsmail Şükrü Hoca, sonraki gelişmeler hakkında da bize şu bilgileri vermiştir. “Cepheyi esaslı bir
mevkiye naklettik. Diğer alaylar da, solda tahaşşüt ediyordu. Ben alayımla düşmana çok yakın yerlere
kadar sokuldum. Çerkes Ethem'le sağdan irtibat temin etmiştim.. ”.
Ali Fuat Paşa, Eskişehir’den bir gün Çerkez Ethem’in haber vermeksizin düşmanın taarruzuna
dayanamayarak Efendi Köprüsü’ne kadar geri çekildiğini, mevkiinin tehlikeli olduğunu bana
bildirmişti. Bununla beraber 24 saat mevzide kaldığım takdirde Ethem'in bıraktığı topların düşman
eline geçmekten kurtulabileceğini bildiriyordu. Düşmanın iki alay tahmin olunan bir takviye kuvveti
Ethem'in üzerine gelmekte iken bu kuvveti pusuya düşürerek mağlub ettim. Ordu beni takdir ve tebrik
etti..” 16.
Bölge komutanı olan İzzettin Bey de o olayları şu şekilde aktarmaktadır. “Dumlupınar’dayken,
kolordu kumandanının beraberinde Afyonkarahisar’dan ahali, önde gelenler ve Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti üyelerinden oluşan bir heyet gelmiş, mevzileri ve askeri görmüştü. Bu heyet Sattepe civarından
geçerken orada içtima halinde bir bölük askerle görüşmüş ve bazıları topları cephaneleri olmadığından
12
13
14
15

16

Atabek, a. g. e., s. 387.
Atabek, a. g. e., s. 387.
Fahrettin Altay, On Yıl Savaş ve Sonrası (1912-1922), İnsel Yayınları, Ankara 1970, s. 266.
Altay, a. g. e., s. 266; Fahrettin Altay’ın beraberinde götürdüğü Afyonkarahisar Heyeti'nin içinde bulunan Afyonkarahisar
Müftüsü Hüseyin (Bayık) Efendi, hatıratında şöyle anlatmaktadır; “Birgün Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey memleket
ahalisini cepheye davet etti. Biz de askerlere hediye etmek üzere bir çok ekmek, erzak sandıklarıyla tütün, askerlerin giymesi
için bin kadar kepenek ve bin kadar yemeni hazırlayarak ertesi gün İzmir İstasyonu'ndan trenle gitmek üzere istasyona vardık.
Ahali vagonlara yerleşti. Dumlupınar'a varıldı. Orada evvelce hazırlanan hayvanlarla Eyüp Çamı’na kadar gidildi. Evvelâ
zabitanla görüşüldü. Sonra bir de askerimizle görüşmemizi kumandan tavsiye etti. Bu arada iki saf halinde duran asker
tahiminen, üç yüz, dört yüz neferden ibaret görünüyordu. Ben kumandana “Askerin hepsi bu kadar mı? dedim”, “Evet dedi”.
“Ben ve İzzet Bey at üzerinde idik. Sonra ben başladım; “Ey kahraman evlatlar! Biz sizin ziyaretinize geldik. Sizlerden çok ve
pek çok rica ederiz ki, firar etmeyip sebat ediniz. Çünkü firar ederseniz genç kızlarımızı, taze gelinlerimizi, analarınızı,
yavrularınızı düşman çiğneyecekdir. Bunların önlenmesini sizlerin demir gibi göğüsleri ve çelik gibi kalplerinizden bekliyoruz,
deyince askerlerden birisi pekâla söylüyorsunuz bir açız, çıplağız, soğuktan yaz günü bile duramıyoruz, topumuz, tüfeğimiz,
mermimiz yok dedi. Bunun üzerine ben dedim ki, oğlum halinizi tahmin ettik de sizleri görmeğe geldik, halinizi bildiğimiz
için de sizlere türlü türlü hediyeler getirdik. Vagonlarla ekmek, pirinç, tütün ve asker elbisesi tedarik edinceye kadar 1.000
kepenek ve ayakkabı sağlanıncaya kadar da 2.000 çift yemeni ve bunlardan başka da yine vagonlarla top mermisi, silah,
cephane getirdik. Buradan Afyon’a kadar istasyonlardaki vagonlar, bütün askerî techizat ile doludur. Başka bir arzunuz var
mı? Deyince; o zaman asker hep bir ağızdan bizim arzumuz yerine gelmiştir. Bunun için bizim canımız bu gövdede oldukca
bu dağlardan ayrılmayacağımıza Allah ile ahd ediyoruz. Sizler de şahid olunuz. Zaten vatanın tehlikeli böyle günleri için
yaratıldığımızı öğrendik, demişlerdir”. Heyet bir müddet daha bölgede kaldıktan sonra katarla Afyon’a dönmüşlerdir..”, Ömer
Fevzi Atabek, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilâyeti Tarihçesi, Yay Haz: Turan Akkoyun, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Anadolu Dil Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997, s. 388.
Atabek, a. g. e., s. 387.
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bahsetmişti. Şiddetle karşı çıkarak –topumuz da cephanemiz de var. Kalplerimize ve imanımıza güç
katarak vatanı düşman istilasından kurtaracağız- diye sesim çıktığı kadar haykırarak, henüz inancı
zayıf olan bu askerleri takdir ve teşvik ettim. Bu olay hem askerlerimizin henüz yeterince azimli ve ümitli
olmadığını, hem de ahalinin büyük çoğunluğunun muzır propagandaların etkisi altında tereddüt içinde
kaldığını gösteriyordu. Afyonkarahisar’da milletvekili Hoca Şükrü Efendi’nin emrinde oluşturulan
Millî Alay da Dumlupınar’a yollandı ve Büyükoturak’ta İstasyon’a yerleştirildi. Bu alayın teçhizatı
tamamen kendileri ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından sağlanmıştı..” demiştir 17.
Çelikalay'dan ordumuza beş ay vakit kazandırılması istendiği halde dokuz ay düşmanı
Dumlupınar'da oyalamış, düzenli ordu gelinceye kadar görevini başarıyla yerine getirmişti. Çelikalay
daha sonra Konya isyanının bastırılmasında diğer Millî kuvvetlerle birlikte görev almış ve hemen
Konya'ya hareket etmişti. Bu isyanda Çelikalay'ın öncü birlikleri asiler tarfından pusuya
düşürüldüğünden beşbuçuk saat süren bir çarpışmadan sonra alay ancak geriye çekilebilmişti 18.
Düzenli ordunun kurulması üzerine “Çelikalay” 68. Alay içerisinde yer almıştır. Emrindeki
kuvvetin düzenli orduya katılmasından sonra İsmail Şükrü Hoca Meclis’teki görevine dönmüştür.
d. Milletvekilliği’nden Sonraki Yaşamı
İsmail Şükrü Hoca, Meclis’in III. Toplantı yılında Şeriyye-Evkaf Komisyonu’nun sözcülüğünü
yapmıştır. Kaleme aldığı (Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi) adlı risalede mevcut bazı
yazılarının Ceza Kanunu’na göre suç teşkil etmesi dolayısı ile hakkında kovuşturma yapılmak üzere
dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. Adliye Vekaleti’nin 18 Ocak 1923 tarihli yazısı ile istenen
kovuşturma incelemesine 5. Şubece yapılan soruşturma sonu verilen, 14 Şubat 1923 tarihli rapor
üzerine, kovuşturmaya gerek görülmemiştir.
İsmail Şükrü Hoca milletvekilliği dönemi içinde 14’ü gizli oturum 51, açık oturum olmak üzere
65 konuşma yapmıştır. Ayrıca 6 soru, 3 gensoru önergesi vermiştir. İsmail Şükrü Hoca’nın vekilliği
birinci dönemde sonra ermiştir. İsmail Şükrü Hoca bundan sonraki yaşamını Afyonkarahisar’da devam
ettirmiş vaizlik yapmıştır. 25 Aralık 1950 tarihinde vefat etmiştir.
Sonuç
Milli Mücadele’nin en sıkıntılı günlerinde Afyonkarahisar’da çare arayışlarına girenlerin başında
İsmail Şükrü Hoca gelmiştir. İsmail Şükrü Hoca, mesleğinin de katkısıyla halkı bilinçlendirmek için
Afyonkarahisar, Bolvadin ve çevresinde büyük çabalar harcamış Milli Mücadele yanlısı konuşmalar
yapmıştır. Aynı zamanda Afyonkarahisarlıların Milli Mücadele’ye örgütlü katılımlarını sağlamak
amacıyla Müdafaa-i Hukuk hareketinin kurucuları arasında yer almıştır. İsmail Şükrü Hoca, Millet
Meclisi’nde Afyonkarahisar’ı temsil ederek Milli Mücadele’ye olan katkısını meclis çatısı altında da
devam ettirmiş, konuşma, soru önergeleriyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda
Ankara’da bulunduğu dönemde Ankara halkının aydınlatılmasında da konuşmalarıyla, vaazlarıyla etkili
olmuştur. Bütün bunların yanı sıra Milli Mücadele’ye fiili olarak da büyük katkı sağlamış “Çelikalay”
ın kurucusu olmuş, Yunanlıların Afyonkarahisar’ı işgalini önemli bir zaman dilimi içinde geciktirmiş,
orduya zaman kazandırmıştır.
Milli Mücadele sonrası siyasetten uzak durmayı tercih ederek vefatına kadar Afyonkarahisar’da
sakin yaşamı tercih etmiştir.

17

18

İzzettin Çalışların Anılarıyla Gün Gün, Saat Saat İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi, Haz: İzzeddin Çalışlar, Türkiye İşbankası
Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s. 41.
Bu çatışma da I. Bölük Komutanı Ahmet Bey, asilere esir düşmüş, büyük işkencelere maruz kalmış, ancak I. Dünya Savaşı'nda
maiyetinde çarpışan bir köylünün yardımıyla kurtulmuştur. İplikçioğlu, a. g. m., s. 5-6.
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MEHMET AKİF’İN ŞİİRİNDE
MİLLİ MÜCADELE’NİN YERİ
Ahmet KOÇ

Savaşla edebiyatın yollarının ilk sözlü ürünlerin ortaya çıktığı bilinmeyen zamanlarda kesiştiğini
söylemek, fazlasıyla klişe ama bir o oranda da doğru bir ifadedir. Sonuçta sözlü dönemlerin toplumsal
bilincini ortak bir metinde buluşturması yanında birkaç yüzyıllık bir zamanın da ortak hafızası olan
destanların asıl beslendiği kaynaklar savaşlardır. Daha yakın dönemlerin modern örneklerinde de savaş;
edebi metne zenginlik sağlayan, karakterlerin benlik problemlerini görünür kılan, sanatçının
düşüncelerini aktarmasına aracılık eden en önemli izleklerdendir. Canan Olpak Koç, özellikle toplu
savaşların, karakter oluşturmada hatta yazarın bilinirliğini sağlamada birer araca dönüştüğü
kanısındadır:
“Savaşlar, bazı yazarlara “karakter oluşturma” yönünden bir yetkinlik bahşeder. Özellikle toplu
savaşların çok sık olduğu 19. yüzyıl, edebiyata yansıyan yüzüyle kahraman sıfatıyla anılmaya layık
birçok karakteri okurun tanımasını sağlamıştır. Bazen savaş konulu eser üretmek yazar ya da şairin
şanını arttıracak bir şey bile olmuştur. Bu yüzden kimi birebir katıldığı savaşı yazmış kimisi katılmış
olmasa da savaşı iliklerine kadar hissederek dillendirmeye çalışmıştır. Tolstoy’un Savaş ve Barış romanı
hemen hemen beş yüz kişilik kadrosuyla bir edebi kült olduğu gibi Napolyon’un Ruslara yönelik
saldırını da anlatmasıyla Rus edebiyatında ayrı bir yeri olan eserdir. Ya da Ahmet Haşim’in Çanakkale
Savaşı’na katılmasına rağmen şiirine yansıtmaması, Mehmet Akif’in sıcak cephede olmadığı halde
savaşı dillendirmesi... Her ne şekilde olursa olsun yazanı olduğu kadar okuru da etkileyen konuların
başındadır savaş.” (Olpak Koç, 2020: 28)
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na yakından tanıklık etmiş Mehmet
Akif de savaştan beslenmiş isimlerden birisidir; Tanpınar’ın ifadesiyle “İnandığı bir dünyanın yavaş
yavaş çökmekte olduğunu görmekten doğan ıztırabı zaman zaman sesini bütün bir ufkun aksisadası
yapar.” (Tanpınar, 1969: 419) Başta İstiklal Marşı olmak üzere birçok şiirinin ilham kaynağının
gerisinde şahidi durumunda olduğu savaş vardır. Nitekim Akif’in, ölümünden kısa bir zaman önce
Hakkı Tarık Us’un da aralarında bulunduğu misafirlerin yanında “Allah bu millete bir daha İstiklal
Marşı yazdırmasın.” temennisinde bulunması, İstiklal Marşı’yla savaş arasındaki ilgiyi gösterir.
Mehmet Akif bu sözleri söylerken aslında, Türk milletinin bir daha ölüm kalım savaşı vermemesini
temenni eder.
Mehmet Akif’in sanatında gözlem önemli bir yer tutar. Hatta sanat anlayışını “- Hayır, hayal ile
yoktur benim alış verişim.../İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim./Şudur cihanda benim en
beğendiğim meslek:/Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!” (Ersoy, 1999: 204) şeklinde ifade
etmesinden hareketle, Mehmet Akif sanatının beslendiği en önemli kaynağın doğrudan gözlem
olduğunu söyleyebiliriz. İşin içine gözlem girdiğinde, gerek metnin üretici konumundaki yazar, gerekse
o metni okuyup değerlendiren açısından cevaplanması gereken bir soru kendiliğinden ortaya çıkar:
Anlatmak için mi gözlem yapılır yoksa gözlemlenen mi anlatılır? Her ne kadar iki ihtimal de aynı şeyleri
söylüyor gibi görünse de arada fark vardır. İlkinde amaç metnin kendisidir; onu yaratmak,
zenginleştirmek amacıyla içerikle uyumlu mekânların, kişilerin keşfi yapılır. Hamsi üzerine şiir
yazabilmek için evi günlerce balık kokan İlhan Berk’ten Burgazada balıkçılarıyla denize açılan Sait
Faik’e, anlattıklarının gerçeklik duygusunun sağlam olmasını isteyen şairler, yazarlar, romancılar bu
yöntemi denemişlerdir. İkinci ihtimaldeyse yaşanmışlıkların sonucu doğmuş bir metin vardır ortada.
Şahidi durumunda olduğu olaylar, gözlemlediği kişiler sanatçıyı metin üretmeye sevk eder. Cezaevi
gözlemlerini metne aktaran Orhan Kemal ve Kemal Tahir; Haritada Bir Nokta’nın bu defa “Yazmasam


Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı.
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çıldıracaktım” noktasına gelmiş Sait Faik’i; anlatılmaya değer, anlatılması zorunlu özel anlara şahitlik
ettikleri için gözlemlerini metne aktarmışlardır. Böylesi bir seçim noktasında Mehmet Akif, ikinci
ihtimale daha yakın bir duruş sergiler. Onda mesele, sanatın önüne geçer.1 Metni üretebilmek amacıyla
yollara düşmez, düştüğü yolların anlatılmaya değer yönlerini metninin konusu yapar. Örneğin Berlin
Hatıraları’nın yazarı olan Mehmet Akif, Osmanlı toplumuyla Alman toplumunun karşılaştırmasını
yapmak için bir yolculuğa çıkmamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa’nın verdiği görev gereği Almanya’dadır ve
Almanların elindeki Müslüman esirlerin hangi şartlarda olduğunu yerinde inceleyecektir; görev
sırasında yaptığı gözlemlerden hareketle ve iki toplum arasındaki tezadı mesele kabul ettiğinden Berlin
Hatıraları’nı yazmıştır. Peki aynı Mehmet Akif’in, doğrudan dâhil olduğu Milli Mücadele’yi
metinleştirmede durduğu yer neresidir?
Daha İstanbul’dayken Milli Mücadele’ye destek veren Mehmet Akif, aldığı davet üzerine
Ankara’ya geçecek ve mebusluk göreviyle mücadelenin içinde bulunacaktır. Konya İsyan’ını bastırmak
için Konya’ya gitmesi, Kastamonu’da halkı Milli Mücadele’ye destek vermeye çağırması; üstlendiği
görevi sadece Meclis görüşmelerinden ibaret saymadığı, alana inerek mücadelenin sıcak yönüne dâhil
olmaya çalıştığı anlamına gelir. Hatta oğlu Emin’in hatıralarında söz ettiği üzere bizzat cepheye de
gitmiştir:
“Ankara’nın o günleri Büyük Taarruz ile başlayan her saat, her gece ardı arkası kesilmeyen müjdeli
haberleri ile panik halinde kaçan düşmanın elinden kurtulan topraklarımızın, kasaba ve şehirlerimizin
ele geçirilişini müjdeleyen o mesut günler, Mehmet Akif ’i neşeden sarhoş edecek kadar sevindiriyor,
babam yerinde duramıyor, gözleri ümitle, sevinçle parlıyordu. Fazla dayanamadı; harikalar yaratan o
kahramanların arkasından o da ayaklandı. Beni de yanına almayı unutmayarak, Ankara’dan Eskişehir’e,
oradan da Afyon’a hareket ettik. Yunan Harbi'nin henüz dumanları tüten karmakarışık meydanları, daha
hayvan ve düşman leşlerinden temizlenemeyen, kırık topların hurdahaş olduğu, mitralyözlerin, kum
torbalarının, miğferlerin doldurduğu o muharebe meydanlarını babamla adım adım dolaştık. Yanan
yıkılan kasabalarda, şehirlerde düşman esirlerinin, yüksek üniformalı Yunan subaylarının mukadder
akıbetlerine şahit olduk. Maneviyatı sıfıra düşen istilacılar hala kaçıyor, piyademiz, süvarilerimizle
onları kovalamakta yarış ediyordu. Bazı yerlerde mel’un düşman oraları yakmaya, tahrip etmeye zaman
ve fırsat bulmuş, köylerimizi, kasabalarımızı gazla yakarak harap etmiş, halka akla gelmeyen zulümler
yapmıştı.
Bilecik ve havalisine vardığımız zaman henüz söndürülemeyen yangınlara kovalarla su taşıdık.
Babam Mehmet Akif de yangın söndürme işlemine bizzat katıldı. Bilecik kısmen yanmıştı. Henüz
söndürülemeyen kasabanın, için için yanarak dumanlar çıkan harabelerinde; bu facialara sebep olan
yüksek üniformalı Yunan subayları, kovalarla su taşıyor, Mehmetçiğin parlak süngüsü önünde,
acımadan yangın yerine soktukları bu güzel yurdun, yangından zarar görmeyen yerlerini kurtarmaya
mecbur ediliyorlardı.” (Ersoy, 1948: 18)
Elbette gözlem gücünü ve meselesini şiirinin önüne koymuş bir sanat anlayışını bir araya getirmiş
Mehmet Akif’ten, doğrudan dâhil olduğu Milli Mücadele’yi de şiirlerine yansıtması beklentisi
oluşacaktır. Ortada, anlatmak için gözlemlenmiş olaylar değil, anlatılması gereken olaylar vardır
sonuçta. Tetkik-i Mezalim Heyeti gezileri kapsamında Batı cephesine giden Yakup Kadri Yaban’da,
Halide Edip Vurun Kahpeye’de ve her iki yazarın Milli Mücadele anılarını anlattığı kitaplarında, kendi
gözlemlerinden yola çıkarak yaşanan mezalim üzerine metin üretmişlerdir. Türk halkının ölüm kalım
savaşı verdiği böylesi bir dönemde, kendi iç dünyasını ve benlik meselelerini toplumun derdine feda
etmiş bir sanatçı, dahası aydın olarak Mehmet Akif şiirinden beklenen de budur. Fakat Mehmet Akif,
dâhil olduğu mücadeleyi anlatmak noktasında, gözlemlerinden özellikle beslendiği ilk beş kitabına
nazaran daha az metin üretmiştir.
Mehmet Akif’in İstiklal Marşı dışında ilhamını Milli Mücadele’den almış şiirlerinin 1933’te
yayınlanan Gölgeler’de bulunması gerekir. İstiklal Marşı dışında, Gölgeler’de yer alan ve Milli
1

“Bu kudretli adamın bir lâhza olsun kendi içine dönmemiş olması şiirimizin hazin bir talihidir.” (Tanpınar, 1969: 419) tespitini
yapan Tanpınar açısından, Mehmet Akif’te meselenin şiirin önüne geçmesi onun bir eksikliğidir, en azından Türk şiirinin hazin
bir kaybıdır. Fakat Kemal Tahir’in “Belki Batının kişi dramına karşılık, ben toplumun dramını işlersem, kendi romanımı
vereceğim.” (Bozdağ, 1995: 111) düşüncesiyle birlikte değerlendirildiğinde, Mehmet Akif’in kendi içine döndüğünde de zaten
yine toplumu bulacağı sonucuna ulaşabiliriz.
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Mücadele yıllarında yazdığı şiirlerinden ilki Süleyman Nazif’e şiiridir. Süleyman Nazif’in “Rûhum
benim oldukça bu îmanla beraber/Üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz sene bekler” dizelerine cevap
niteliğindeki şiir,2 15 Nisan 1337’de (1921) Tacettin Dergâhında yazılmıştır. Şiirin özellikle son
bölümlerinde Akif, İstiklal Marşı’ndaki o ümit veren güçlü iyimserlik ve kararlılığı tekrarlar:
İslâm’ı, evet, tefrikalar bastı, kavurdu;
Kardeş, bilerek, bilmeyerek, kardeşi vurdu.
Can gitti, vatan gitti, bıçak dîne dayandı;
Lâkin, o zaman silkinerek birden uyandı.
Bir gör ki: Bugün can da onun, kan da onundur;
Dünyâ da onun, din de onun, şan da onundur.
Bin parça olan vahdeti bağlarken uhuvvet,
Görsen, ezelî râbıta bir buldu ki kuvvet:
Saldırsa da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol,
Dört yüz bu kadar milyon esîr olmaz, emîn ol. (Ersoy, 1999: 429)
Burada dikkat çekici olan, Mehmet Akif’in Anadolu topraklarına yönelik bir istilayı topyekûn
İslam coğrafyasına sayılmış bir saldırı kabul etmesidir. Bu da Akif’teki Milli Mücadele bilincinin ne
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ona göre kaybedilmiş bir Anadolu, İslam âleminin de son
kalesini kaybetmesi anlamına gelir. İkinci İnönü Zaferinden iki hafta sonra, 15 Nisan 1921’de yazılmış
Süleyman Nazif’e şiiri, Mustafa Kemal’in İkinci İnönü Zaferi sonrası söylediği "Siz orada yalnız
düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz" sözüyle birlikte düşünüldüğünde, Ankara’da Meclis
çatısı altında bir araya gelerek Milli Mücadele’yi yöneten ortak akıl arasındaki inanç ve anlayış birliğini
de ortaya çıkar. Temelde dünya görüşlerinde farklılıklar bulunabilir fakat hangi taraftan bakılırsa
bakılsın Anadolu, İslam ve Türklüğün elinde olmaya mecburdur.
Milli Mücadele’nin izlerini en derinden hissettirdiği Bülbül şiiri 7 Mayıs 1337’de (1921) yine
Tacettin Dergâhında yazılmıştır. Şiirin sonuna “Bu manzume yazılırken Yunan istîlâsı altındaki
topraklarımıza, hususiyle Bursa’ya dâir elîm haberler geliyordu; tedkîkine de imkân yoktu.” (Ersoy,
1999: 430) notu düşülmüştür. Bülbül, işgal altındaki bir toprakta yaşanan hisleri, o aydın bilincin ve
vatanseverliğin suçluluğunu derinden anlatan bir şiirdir. Akif, bunaldığı bir akşam vakti belki biraz iyi
geleceği düşüncesiyle şehirden çıkar, ıssız bir vadide tek başına yürür. Fakat o sırada duyduğu bülbül
sesiyle birlikte işgal altındaki topraklarda yaşamanın ağırlığını tüm coşkunluğuyla yaşar:
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu,
Selahaddin-i Eyyubil’lerin, Fatih’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde Osman’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâp olsun;
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın;
Şenâatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın!
Ne haybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın;

2

Mehmet Akif’in metinleri için genel anlamda manzume kavramının kullanılması daha doğru bir tanımlama olacaktır. Fakat
başta Süleyman Nazif’e olmak üzere, Milli Mücadele yıllarında yazdığı manzum metinler, içerdiği coşkun duygular nedeniyle
şiir kabul edilmeye daha uygundur.
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Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem…
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!
Milli Mücadele yıllarında yazılmış ve Gölgeler kitabına alınmış olan üçüncü şiir Leylâ’dır.
“Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?” derim, “yer pek”/Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhat,
“gök yüksek” (Ersoy, 1999: 431) dizeleriyle başlayan Leyla şiiri, ilk kısımlarda vahaların ocaksız,
çöllerin sağır kaldığı Şark’a dair mevcut umutsuz durumu gözler önüne serer. İkinci kısımdaysa “Hayır!
Şar’ın, o hodgâm olmayan Mecnûn-i nâ-kâmın/Bütün dünyâda bir Leyla’sı var: Âtîsi İslâm’ın.”
dizelerinden itibaren mevcut duruma ve bu duruma yönelik algılara itiraz eder; Leyla isminde temsil
bulan Şark’ın parlak günlerine çağrıda bulunur:
Cemâ’atler kölendir, Ka’be’ler haclen... Gel ey Leylâ!
Gel ey candan yakın cânan ki gâilerdesin, hâlâ!
Bu nâzın elverir, Leylâ, in artık an ki bâlâdan
Müebbed bir bahâr isnin şu yanmış yurda Mevlâ’dan! (Ersoy, 1999: 432)
Mehmet Akif’in Gölgeler kitabına almadığı Ordunun Duası da Milli Mücadele yıllarında yazılmış
ve Ali Rıfat Bey tarafından bestelenmiş bir marştır. Özellikle “Türk eriyiz, silsilemiz
kahraman.../Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman” (Ersoy, 1999: 528) dizeleriyle, İstiklal Marşı’nda
geçen “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istikal” dizesindeki ‘millet’in, hangi millet olduğunu
göstermesi açısından önemli olan Ordunun Duası, bir anlamda Türk-İslam bütünlüğünü sentezler. Yine
Gölgeler’de yer almayan, 30 Haziran 1922’de Yeni Gün gazetesinde yayımlanmış nazm biçimindeki
şiiri de Milli Mücadele yıllarında kaleme aldığı şiirlerindendir ve Balıkesir’in Yunanlılar tarafından
işgalinin ikinci yılı dolayısıyla yazılmıştır:
O yeşil toprağın ay yüzler ağartan Karesi,
Şimdi binlerce şehîdin makberesi.
Sana hasret kalan evlâdın için dünyâda
Varsa kahrolmadan ârâm edecek yer neresi?
Hani gökkubbenin altında görülmüş mü eşin?
Dağların bağ, hele vâdîlerin altın deresi!
Ey benim her taşı ma’bed-i îman yurdum,
Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um! (Ersoy, 1999: 540-541)
İstiklal Marşı’yla birlikte düşünüldüğünde Mehmet Akif, Milli Mücadele yıllarında beş şiir
yazmıştır ve bu şiirlerde vatanın içinde bulunduğu duruma dair duygularını dizelerine aktarmıştır. Önce
mevcut durumla ilgili olumsuz tabloyu ya da bir başkasına ait yanlış düşünceyi göstermek, ardından da
gür bir sesle kendi görüşlerini ifade etmek şeklindeki, Mehmet Akif’in birçok şiirinde tekrarladığı
kompozisyon bu şiirlerden Süleyman Nazif’e, Bülbül, Leyla ve nazm biçimindeki isimsiz şiirlerinde de
görülür. Verdiği vaazlarla halkı mücadeleye çağırmak yanında milletvekili vazifesiyle mücadelenin
içinde etkin olarak görev alan sanatçının, onca olumsuz şartlar içerisinde bir taraftan da edebi metin
üretmesi, zaten başlı başına takdir edilecek bir yetenek ve duyarlılıktır. Fakat ilk beş kitabındaki güçlü
gözlem gücüyle birlikte düşünüldüğünde, Mehmet Akif’in doğrudan dâhil olduğu Milli Mücadele’ye
dair gözlemlerini anlatmadığını da söyleyebiliriz. Sonuçta gözlemin, günü gününe metne aktarılması
gerektiği gibi bir zorunluluk yoktur. Metni oluşturan en önemli içerik unsurlarından birikim de
yaşanmışlıklar ve gözlemlerle oluşur. Mehmet Akif de Milli Mücadele sonrası bu birikimlerini pekâlâ
metne dökebilirdi. Mehmet Akif’in neden böyle bir tercihte bulunmadığı yönünde bir düşünce paylaşımı
olmadığına göre, genellemelerden yola çıkarak şairi anlamaya çalışabiliriz.
Öncelikle Mehmet Akif’te, Necid yolculuğu sonrası hem fikir hem de sanat anlayışında bir
değişimin olduğu görülür. Necid Çölleri’nden Medine’ye şiirinde, yaptıkları yolculuğun sıkıntılarını
anlatmak yerine coşkun bir şiirsellikle duygularını aktarmıştır. Olpak Koç’a göre bu yolculuk, Mehmet
Akif’in düşünce dünyasını da derinden etkilemiştir. Tıpkı İzmir’in İşgali sonrası Turan ülküsünden
Anadolu Türklüğüne geçiş yapan Ziya Gökalp gibi Mehmet Akif de tüm İslam coğrafyasını kapsayan
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İslamcılık ideolojisinden Anadolu Müslümanlığına geçiş yapmıştır. (Olpak Koç, 2021) Bakış açısındaki
bu topyekûn değişimin izlerini şiirlerinde de görmek mümkündür. Her ne kadar arada Asım deneyimi
bulunsa da Akif; gerçeklerin dünyasıyla uyuşmamış bakış açısının sarsılmasını, gözlemlediği mevcut
olumsuz tabloyu tasvir etmek yerine duygularını dışa vurarak atlatmaya çalışmıştır. Aslında vadi
değiştirmemiştir; mevcut vadiyle hayal ettiği vadinin arasındaki uçurumu keşfetmiştir. Bu değişime
rağmen Milli Mücadele gözlemlerini manzumeleştirmemesinde, acıyı anlatmak noktasındaki genel
sanatkâr tavrıyla örtüştüğünü söyleyebiliriz.
M. Kayahan Özgül, Sone Bene’lerinden birisinde “Niçin en figanlı mersiyeleri analar değil de
parayla tutulmuş ağıtçı kadınlar yakar?” sorusunu sorar, hemen peşinden de cevabını verir:
“Evlâdının acısı yüreğini paralayan bir ana döğünürken, saçını yolup yakasını yırtarken, başını
duvarlara vururken vezinli, kafiyeli ağıt söylemez de ondan... En güzel ağıdı, acıyı soğukkanlılıkla
kelimelere dökebilecek kadar ölüye uzak biri yakar. Aynı şekilde, en güzel Çanakkale Harbi şiirini,
cepheye giden Ahmet Hâşim değil de Mehmet Akif söyler.” (Özgül, 2018: 29)3
Özgül’ün tespitine benzer bir düşünceyi, roman aracılığıyla da olsa, Zakes Mda da söyler.
Türkçeye Adınla Başlar Hayat şeklinde çevrilen romanın ana karakteri Toloki, sevdiği kadın Noria’nın
yaşadığı yasadışı yerleşkeye gitmeye başladıkça yerleşkeye dair bazı gözlemlere ulaşır. Buna göre,
derme çatma barakalardaki kadınlar sürekli hareket halindedir; yemek yaparlar, dikiş dikerler,
çocuklarla ilgilenirler. Erkeklerse tüm gün oturup işlerin nasıl olması gerektiğine dair felsefi görüşler
savururlar, boş teoriler üretirler; bir taraftan da kadınlardan hizmet beklerler. Toloki bu gözlemlere
neden yerleşkeden birisinin değil de kendisinin ulaştığını da paylaşır Noria’yla:
“Keskin gözlem yeteneğini uzun yıllardır başkalarıyla yaşamamış olmasına bağlıyor. Bundandır,
vaziyetleri taze bir gözle görüyor. Gördüklerinin vuku bulduğu topluluğun bir parçası olmuş olsaydı, o
zaman kanıksamış olurdu gördüklerini. Diğer erkekler gibi vaziyetin böyle olduğunu varsayardı, elbette
yaradılışın ilk gününden beri olması gerektiği gibi.” (Mda, 2018: 170)4
Mehmet Akif, Çanakkale Destanı şiirini Çanakkale’nin çok uzağında, Necid dönüşü bir tren
istasyonunda yazmıştır. Elbette yüreği Çanakkale Cephesinde atıyordur, yolculuk boyunca Kuşçubaşı
Eşref Bey’e durmadan Çanakkale’yle ilgili sorular sorar. Fakat bir taraftan da acının sıcaklığıyla araya
girmiş mesafe ona, Özgül’ün de dediği gibi vezinli, kafiyeli şiir yazdırabilecek sakinliği verebilmiştir.
Milli Mücadele’de ise doğrudan mücadelenin içindedir, meseleleri Toloki’ye has dış bir gözle
gözlemlemez, aynı zamanda gidişatı etkileyecek eylem ve fikirleri de düşünmek zorundadır. Sadece
vatanın değil, Akif’e göre bütün İslam coğrafyasının kaderinin etkilendiği bu koşullar altında da fikir
mesaisini metinleştirebileceği gözlemler yapmak yerine, ölüm-kalım savaşını bir diriliş mücadelesine
dönüştürmeye harcar.
SONUÇ:
Mehmet Akif, özellikle sanat hayatının ilk dönemleri düşünüldüğünde, gözlemlerinden beslenmiş
şairlerdendir. Hamasete kaçan şiirlerinde bile romantizme has çiğliğe düşmeden gerçekçi dengeyi
kurabilmesi; gözlemleriyle duygularını sentezleyebilmesi sayesindedir. Mustafa Kemal’in önderliğinde
Anadolu insanının verdiği Milli Mücadele’ye etkin biçimde katılan Mehmet Akif, İstiklal Marşı başta
olmak üzere Ordu’nun Duası, Süleyman Nazif’e, Bülbül, Leyla şiirleriyle nazm biçimindeki isimsiz
şiirinde Milli Mücadele’yle ilgili duygularını coşkun bir biçimde aktarmıştır. Fakat gözlemlerini
şiirleştirmek ya da farklı türlerde anlatmak noktasında, önceki dönemlerde yazdığı metinlerle birlikte
düşünüldüğünde Mehmet Akif’in metin üretmediği görülür. Bunun da başlıca sebepleri arasında; Necid
Seyahati sonrası İslam dünyasına yönelik değişen bakış açısı yanında sanat anlayışının da değişmiş
3

4

Benzer bir karşılaştırmayı Tetkik-i Mezalim Heyeti’nde bulunan Halide Edip’le Yakup Kadri arasında da yapmak mümkün.
Halide Edip, mezalimin yaşandığı yerlerde insanlarla doğrudan temas halindedir, Batı Cephesi’nde görev alır. Yakup
Kadri’yse, Yaban’ın ikinci baskısına eklediği önsözden anlaşıldığı kadarıyla gözlemlerini otomobilin içinde yapar ve
“yumuşak yastıklarına yaslandığımız otomobillerin etrafını aldığınız zaman hayatımın en derin, en büyük, en yüz kızartıcı
utancını duymuştum.” (Karaosmanoğlu, 2009: 11) der. Sonuçta ortaya, değil Vurun Kahpeye romanına nazaran, genel anlamda
Türk edebiyatının en başarılı romanlarından biri olan Yaban çıkar.
Toloki’nin kendini ifade ederken Profesyonel Yas Tutuculuk mesleğini özellikle belirtmesi ve mezarlıklarla ağıtçılık yapması,
Özgül’ün ağıtları acıya mesafe koyabilmiş kadınların söylemesi tespitiyle uyuşması; coğrafyalar değişse bile kimi insanlık
hallerinin aynı olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekici bir benzerliktir.
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olması, doğrudan dâhil olduğu mücadelenin uzağında durup sanatkârca gözlemlerde bulunmaya imkân
bulamaması gösterilebilir. Gözlemlerini, savaş sonrası geriye dönük hatırlama ve hatırlatmalarla
metinleştirmemesindeyse, yaşamış olduğu küskünlüğün bir şekilde etkisi vardır. Kemal Tahir’in Esir
Şehir Üçlemesi’nin üçüncü kitabına isim yaptığı üzere, mücadeleyi yürüten üst akıl arasında, savaşın
ardından bir ‘Yol Ayrımı’ ortaya çıkmış; yolların ayrılmasıyla birlikte bazı gönül kırıklıkları da
yaşanmıştır. Mısır’a giden Mehmet Akif de yaşadığı küskünlüğü5 dile getirirse bunun yeni kurulan
devlet açısından pek de hayırlı sonuçlar doğurmayacağını düşündüğünden susmayı tercih etmiştir.
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Olpak Koç’a göre “Mehmet Âkif, Safahat’ın yedinci kitabı olan Gölgeler’de sadece Doğu toplumu açısından düştüğü
ümitsizlik kadar bireysel anlamda yaşadığı küskünlüğünü de dile getirir.” (Olpak Koç, 2014: 157)

NATIONAL COURSE IN VISUAL AND MUSICAL CULTURE OF THE KINGDOM OF
SERBIA (1882-1918)
Aleksandar KADIJEVIĆ

Among the various ideological orientation that marked the arttistic culture in the Kingdom of
Serbia (1882-1918), one of the most significant is undoubtedly the one that can be characterized as the
Serbian-Byzantine style, most often qualified as national in historiography. Conceived as a typical
expression of the epoch of romantic historicism in Serbian art in the middle of the nineteenth century,
the idea of creating a national style through the synthesis of domestic and Byzantine medieval tradition,
manifested itself in various forms. Its historical legitimacy, as well as the timeless paradigmatic
stimulus, have not been shaken by the pressures of different, often unfavorable cultural and social
ideologies (liberalism, modernism, socialism, atheism, globalism). (Kadijević, 2011; Ковић, 2015)
Staring at the rich Serbian-Byzantine medieval heritage in designing an artistic expression
appropriate to their own time, the bearers of nostalgic historicism have left an indelible mark in the art
of the Kingdom of Serbia. Despite many wanderings that burdened the search for the national style,
giving his opponents the opportunity to deny it as an elaborate phenomenon, his achievement can be
seen in a number of significant buildings, paintings, sculptures and musical compositions.
As a reaction to the acceptance of Western European art models after centuries of domination of
oriental culture, aspirations for regional and national orientation of Serbian art appeared. This process
developed most completely in the field of sactal and profane architecture. Formal echoes of medieval
Serbian architecture are also present on some buildings of the Baroque and Classicist style. But it was
only with the awakening of the national spirit in the middle of the nineteenth century that more radical
demands were made for a stylistic reorientation in architecture. This turn, initiated by the erection of
the Church of St. George in Smederevo (1855), will influence the gradual formation of a specific
Serbian-Byzantine style in construction, in which it will be built through anthological works. (Kadijevic,
2016, p.22)
In addition to medieval Serbian, the Byzantine architectural layer is more or less represented in it,
as an indicator of a common civilizational identity. Dependent on external influences, but also deeply
based on historical experience, the Serbian-Byzantine style "outlived" many orientations on the art
scene, characterized by frequent ideological changes.
If the art of romanticism was not expressed explicitly through mono-national forms and symbols,
the national style as a synthesis of the Serbian and Byzantine Middle Ages is an independent, authentic,
also based on tradition and imagination artistic direction of construction, created with the intention of
explicitly reflecting the spirit and identity of the Serbian people. The national style in Serbia, as a
specific type of prolonged romanticism, had its own ideology, supported by the state, which saw in the
revival of ancient architecture a chance for spiritual revival and return to original Christian values.
The Serbian-Byzantine style in architecture was the main form of expressing nostalgic nonmedieval artistic aspirations. Growing out of the ambiguous morphology of spontaneous romantic
architecture, he retained a conservative artistic character until the end. Staring at the past, but also at
contemporary trends in European architecture, the most important protagonists of the Serbian-Byzantine
style sincerely believed in the possibility of its conceptual upgrading, instilling in it a retrospective and



PhD, full professor, Department for Art History, Faculty of Philosophy, Cika Ljubina 18-20, University of Belgrade,
Republic of Serbia, akadijev@f.bg.ac.rs.

68

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

strong utopian artistic feature, characteristic of aspirations leading to hard-to-achieve ideals. (Kadijevic,
2016)
Despite the declarative commitment to the side of different forces, fighting for their primacy on
the historical scene, Serbian architects, with rare exceptions, created on the border of stylistic
polymorphism. They often created transitional interstitial forms and interesting stylistic mixtures, which
gave the entire architecture an authorial character. In such a syncretism of different, even mutually
opposed aesthetic ideals, no stylistic conception has been consistently realized to the extreme
consequences. Newer Serbian architecture was primarily affirmed by strong personalities, subject to
ideological twists and creative oscillations.
The return to historical styles, especially the Romanesque, Gothic and Byzantium, is based on the
Romantic belief that imitating the Middle Ages evokes strong and deep feelings. Thus created, elevated
emotional temperature affects other spheres of society, including political ones. Hence, it is
understandable that the local medieval monuments served as a model for the builders of that time, from
the early Nemanjic churches to the picturesque Moravian endowments, as well as some examples of
early Christian and Byzantine architecture.
Derived from personal research characteristic of the era of Romantic historicism, the renewal
aspirations in the areas where Serbs lived reflected the permeation of national and artistic goals, often
visible on buildings of various types. (Makuljević, 2007) By evoking Serbian-Byzantine architectural
structures in times of crisis, efforts to improve the position of the Serbian people in the Balkans were
strengthened, while in more politically stable periods, the culture of remembering the medieval roots of
modern statehood and past liberation wars was enriched.
The identification of religious and national principles in Serbian culture left a deep visual trace
(Makuljević, 2006), representing the consequence of centuries of slavery under foreign rule, when only
through church art could a certain identity be expressed. Hence, ethnic unity on the spiritual and
existential level has become a constitutive element of national identity, in the last two centuries, often
endangered militarily, politically and culturally. Thus, the artistic endeavors with Serbian-Byzantine
evocations were cohesive symbols of patriotic mobilization of the masses.(Kadijević, 2016)
A large number of buildings were erected in the national style, different in structure, shape and
purpose, from sacral buildings (churches, chapels, ossuaries, memorials), to profane buildings - private
and public buildings of administrative, residential, business, educational, military, traffic , sportsrecreational and health purposes. The preserved works show the diversity of approaches of domestic
builders, ranging from arbitrary imitation, partial or complete imitation of old monuments, through
academic compilations, to creative, imaginatively upgraded solutions.
Political and cultural circumstances in Serbia in the last quarter of the last century directly
influenced various fields of artistic creation. They largely determined the development of the national
style. The visual character of the architecture was especially strongly influenced by the ideologies of
the Serbian rulers in that period, as well as the relations between state and church institutions. After a
period of pronounced Europeanization of Serbian urbanism and architecture in the time of Prince
Mihailo (1860-1868), who primarily encouraged construction in the national style in the field of church
building, in the time of King Milan Obrenović, when the conflict between church and state subsided,
the orientation towards Byzantine models in architecture, with special emphasis on taking over the
experiences of neo-Byzantine architecture from the Austro-Hungarian monarchy. Thus, Milan's
austrophile policy had a very concrete influence on the development of architectural creativity in the
Kingdom of Serbia. The court circles directly controlled the architectural flows through their apparatus
in the Ministry of Construction, which has been in charge of construction issues since 1862. The
influence of the ruling ideology was manifested through specific legal provisions and their application,
controlled in the Ministry of Education and Church Affairs. Laws on church authorities also influenced
the stylistic and technical development of Serbian church building.
The main exponent of Russian influence in Serbia, Metropolitan Mihailo returned to the head of
the Serbian church after the abdication of King Milan in 1889. From then on, a more harmonious
relationship between the state and the church began. That change, as well as the arrival of King
Alexander on the throne, influenced the flourishing of the national orientation in art and architecture.
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Extensive research on Serbian monuments is being undertaken, the construction of temples in the
"Byzantine" style is being accelerated, and national consciousness is being strengthened in all parts of
society. In 1889, the five-hundredth anniversary of the Battle of Kosovo was solemnly marked. King
Alexander is crowned in Žiča, expressing the continuity of the Obrenović dynasty with the Nemanjić
family. Of special importance for the development of architectural creativity was the new law on church
authorities from 1890, which again recommended "the erection of churches in the Byzantine style".
Alexander donates monasteries, helps build new and renovate old churches. In that period, especially
since the time of reconciliation between church and state authorities, opportunities have affected the
strengthening of national trends in Serbian architecture. At the end of the ninth decade, such tendencies
had the support of ruling circles, the church and the people as a whole.
The circumstances that enabled the creation of a complete concept of national architecture were
not acquired by importing a ready-made model, nor only by the work of foreign builders, but by the
development of Serbian science. Encouraged by the national romantic enthusiasm, which has gripped
architecture since the middle of the century, researchers of Serbian antiquities are initiating
comprehensive research into ancient monuments. Like Russian scientists of that time, our scientists
undertake extensive field research, record and describe monasteries, and publish their results. Dragutin
Milutinović and Mihajlo Valtrović in the seventies years systematically study the shapes of old
monuments. Following the example of Russian colleagues, as well as Italian experts from the Phosphat
family who began to study the architecture of Constantinople's Hagia Sophia in the middle of the
century, they were in the period from 1871 to 1884. toured Serbia, photographing our old church
architecture, copying the frescoes, all with the intention of finally collecting material for the history of
old Serbian art. Precise technical images of the structures of buildings or their decorative details were
presented to the wider cultural public, through exhibitions and publications. In their vocation, these
researchers not only focused on scientific work and popularization of the old heritage, but also became
ideologues of the revival of Serbian medieval architecture, emphasizing that they conducted the
undertaken studies in part to apply its principles "today". Thus, at the end of the eighties, thanks to D.
Milutinović, the subject "Byzantine style" was founded in architectural teaching in Serbia, in which
scientific studies of old monuments became the basis for further development of the Serbian style in
architecture.
The area of Central Europe was of crucial importance for the development of Serbian-Byzantine
architectural historicism in the second half of the nineteenth century, in which Vienna and Austria,
already observed, occupied a central place. At that time, the first Serbian architects were educated in
Vienna, who would, after a period of domination by foreign builders. Vienna's neo-Byzantine
architectural aspirations will provide a strong impetus to medieval evocations in Serbian architecture of
the eighth, ninth and last decades of the nineteenth century. Conceived in Athens in the 1940s, in a
special way "discovered" in Russia, neo-Byzantine architecture became popular in Europe thanks to
authoritative Viennese experts, and at the end of the century it covered much more distant areas from
the Balkans (Britain and its colonies, USA, France). Spain, Germany).
The decisive influence on the formation of the academic variant of Serbian Byzantineism was
exerted by the Viennese professor Teofil Hanzen (1813–1891) (Wagner Rieger, 1977; Jovanović, 1985;
Kadijević, 2016, p.28-37). Hansen's work in the field of studying and reviving the principles of
Byzantine architecture is of special importance for the neoclassical opus realized in Athens and Vienna,
of special importance for monitoring the Viennese influence on Serbian architecture. Hansen's interest
in the application of Byzantine principles in design is an expression of his broader historical
interventions in the medieval Romanesque, Gothic and Oriental architectural traditions. His stay in
Athens between 1836 and 1846 enabled him to get directly acquainted with Byzantine monuments.
Upon his return to Vienna, Hansen decided to promote Byzantine architectural principles in Central
Europe as part of the romantic-historical program of imperial architecture. A mixture of Byzantine,
Romanesque and early Renaissance forms, called rundbogenstil, will become a popular form of bridging
cultural differences between the smaller ethnicities of the Austro-Hungarian monarchy.
Hansen's influence was noticeable in Serbian church and profane architecture at the beginning of
the eighth decade of the century, when Svetozar Ivačković (1844–1924), the first graduate architect
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from the group of his Serbian students (1874), began his design work. Apart from him, that famous
generation includes Jovan Ilkić (graduated in 1883), Dušan Živanović (1886) and Vladimir Nikolić
(also "studied in Vienna"). These students expressed their devotion to their professor by being members
of the "Theophilus Hansen" club, which shows that they enjoyed a reputation among the followers of
Hansen's historicism.
The Church of the Transfiguration (1874–1878) in Pancevo is an inspired work. (Крушка, 2011;
Kadijević, 2016, 30)The single-domed church of the central type also has a recognizable cruciform base
on the outside (Greek cross), with a separate bell tower on the southeast side, connected to the temple
by a lovely arcade porch. As in other examples of Hansen's school, in Pancevo, two-tone polychromy
was used in the treatment of external surfaces, combining ocher and "Pompeian red", in order to obtain
a "right-Byzantine" type of brick building, while decorative profiles and ornaments in niches were made
of terracotta. .
The Chapel of St. Demetrius of the Hariš Family (1875), Although Ivačković's Church of St.
Nicholas in Belgrade's New Cemetery (1893) is a monumental building for cemetery architecture,
Petrović's endowment was built as an intimate building, with an accentuated "Serbian-Byzantine"
character, adapted to Ivačković's appeals to "free our new church architecture from Western influence
and return to its old pattern - Byzantine, but of course modernized style". In that, Ivačković sees the
reasons for his move to Serbia, announcing an even livelier production of "churches and churches in the
Byzantine style".(Kadijević, 2016, p.31-32)
The Serbian variant of Hansen's academic architecture, matured and confirmed by Ivačković's first,
impressive works from the 1970s, flourished and matured in the last decade, while buildings built after
1900 in a way have conventional mannerist features. In the years before the Balkan wars, "Hansenatics"
was largely suppressed from the historical scene by the neo-Moravian direction in church architecture,
and the synthesis of Moravian and Art Nouveau elements on secular buildings. The abandonment of
Obrenović's austrophile policy, after the change of dynasties in Serbia, also contributed to the extinction
of this popular architectural style of Viennese origin. Through thirty years of development, the
"Hanseatic" type of national style in Serbian architecture, as a specific echo of the Central European
Rundbogen, has been applied to numerous buildings for various purposes, reaching the level of special
types in church construction. The Hanseatic churches in central Serbia and Vojvodina were gaining an
authoritative physical position in the cities. They can be said to deviate somewhat from uninventive and
inconspicuous locations of churches in other Serbian cities, where the most common criterion, apart
from the canonical orientation east-west, was the narrowest center of the town (central square).
In the golden age of "Hansenatics" in Serbia (1875-1900), it was deeply believed that its examples
were based on the language of Byzantine and national medieval architecture, so it has long been
considered the most correct method of achieving the Serbian style. In reality, a group of Hansen's
Serbian students did not come essentially close to realizing the ideals of the national style, but left
behind significant examples of neo-Byzantine academic architecture, which few architectural schools
in Europe could boast of. In numerous urban, rural and cemetery churches, built by this group of
builders, Hansen's hand is noticeable to the extent that it makes it impossible to express the peculiarities
of the national spirit. After all, "Hansenatics" was essentially an international phenomenon, because
Hansen himself rejected the notion of national architecture.
The law on church authorities from 1890 was of special importance for the development of Serbian
architecture at the turn of the century, in which it was again recommended to "build churches in the
Byzantine style". King Aleksandar Obrenović donated monasteries, helped build new and renovate old
churches. This strengthened national historicism in Serbian architecture, in which Byzantine
reminiscences will continue (Makuljević, 2007, p.34).
Before the construction of the church in Kosovska Mitrovica, at the beginning of the ninth decade
of the last century, which, like the last one, was marked by the predominance of Hansen's principles in
Serbian church construction, the second course of national heritage-inspired architecture unobtrusively
developed. That other direction was based on a more direct imitation of Serbian medieval monuments,
instead of the current European architectural trends. This type was originally used in the architecture of
village churches, but in time it gained great popularity among clients and builders, especially at the
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beginning of the twentieth century. Existing in parallel with the dominant "Hansenatics", this current
gradually fought for the primary position, as a "more correct, orthodox and truer" model of the national
architectural style, influencing the stylistic character profane buildings. The appearance of this
orientation was mostly influenced by the presentations of the study of our old monuments Valtrović and
Milutinović, as well as their program of radical historicism.
After the construction of the House of St. Sava in Belgrade, the first building of a secular character
in the national style, largely dependent on supranational architectural methods, there were examples of
more direct introduction of motifs of medieval Serbian architecture into modern profane architecture.
The most complete and most representative attempt to realize the ideals of national architecture,
expressed on a secular building, was made in 1900 at the world exhibition in Paris. The Serbian pavilion,
like the pavilions of other countries, was destined to represent the national affiliation of the exhibitors.
It represents the most mature example of conscious, ideologically oriented application of SerbianByzantine motifs from old sacral monuments in secular architecture. The Serbian pavilion in Paris was
designed by arch. Milan Kapetanović, while the details and main construction plans in the Ministry of
Construction were elaborated by Milorad Ruvidić. (Живановић, 2004, p.28-32; Ignjatović, 2015;
Kadijević, 2016, p.39) It was designed as a central square building, with a large central octagonal dome
and four smaller, blind, above the arms of the inscribed cross . Originally planned to be made of brick
and stone, like most exhibition pavilions, it was built of wood. It had a unique interior space, intersected
by four strong columns and arches carrying semi-circular vaults and calottes.
The pavilion conspicuously evoked the architecture of Serbian churches in the fourteenth century,
although it evoked various associations in the minds of contemporaries. Most considered it to evoke
Serbian endowments of the thirteenth century (primarily Žiča), although the catalog of the exhibition
emphasized that the model was the Kalenić Monastery. The Serbian pavilion was the most modernly
composed representative building among the Slavic and Balkan pavilions at this important world
festival of creativity, since in stylistic terms it contained elements of Art Nouveau and magnificent,
recognizable forms of Serbian medieval architecture. He possessed the lightness and ease of expression,
achieved by the rhythm and dynamic gradation of the masses, concentrated in the central motif - the
sumptuous gilded main dome. He was the least academically "hard" and massive, the least
anachronistic, he was an example of praise in this area.
At the beginning of the twentieth century, in the process of merging the Central European and
Mediterranean economic areas, the Balkans increasingly became the scene of a struggle between the
great powers, especially Austria-Hungary and Russia, in a web of intertwined interests called the
Eastern Question. In contrast, the Balkan states from the turbulent national-revolutionary movements
of the nineteenth century emerged as the successors of the Turkish legacy. While the policy of the great
powers was largely based on maintaining the political status quo, the Balkan states sought to change the
status quo and complete the process of national liberation. The principle of nationality, which broke
through in nineteenth-century Europe, emphasized the political principle: one nation - one state, as
confirmed by the German and Italian examples. Things in the Balkans were not so simple, because the
nations crossed paths and mixed in their peripheral areas, and that was a consequence of centuries of
migration and life in a common (Ottoman) political organism. Unable to draw clear ethnic boundaries,
growing nationalism was based on historicism and sought in the past evidence for its contemporary
desires.
The period between 1890 and 1914 was unstable, ambiguous in the political, economic and cultural
life of the Serbs. At the very beginning of the twentieth century, there was a violent change of dynasties,
but also a far deeper change of management methods. The autocratic system of rule of Aleksandar
Obrenović was replaced by parliamentary democracy in the time of Peter I Karađorđević. Along with
the change in the system of government, there was also a change in the general foreign policy
orientation: the former strong attachment to Austria-Hungary was replaced by expanded relations with
other countries - France, England, and Russia. The Yugoslav ideas became relevant again when
Karadjordjevic came to power, and the romantic character of these ideas (liberation of oppressed
compatriots, reminders of the glorious times of Dusan's empire, celebration of the centenary of the First
Serbian Uprising), had a direct influence on the development of Serbian-Byzantine style in architecture.
Demands for its expansion in the atmosphere of cultural nationalism, greater construction, state and
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private activities, and intensified church activities are increasing. Younger generations of Serbian
builders saw in the architecture of the national style the possibility of professional and class selfaffirmation. The aspiration to realize one's own artistic peculiarities from one's own tradition was
supported by the church, the state, the dynasty, national and cultural organizations, which saw in that
field the possibility of emphasizing the historical and spiritual values of the people. Belgrade is
becoming the main cultural center from which ideas spread.
It is no coincidence that the Serbian-Byzantine style became the main condition of all important
architectural competitions under the new dynasty. Petar I Karadjordjevic more than his own predecessor
encourages national orientation in art and the manifestation of "Yugoslav" aspirations in culture. In his
time, the influence of Russian experts on contemporary Serbian construction increased. On the occasion
of the competition for two capital national buildings, planned for the construction of Savinac and
Oplenac, different understandings of the national type of temple were developed. The exhibition of
sketches for the church in Topola was the occasion for a controversy, which served to clarify the
concepts surrounding the modern design of church buildings. The temple was built on a hill that
dominates the entire area. (Jovanović, 1990) Jovanović's solution of the central building with five
domes, arranged not diagonally, but in the axis of the cross, like St. Mark's in Venice and St. Apostle's
in Constantinople, was accepted. The building was built in the form of a free cross with a crypt, a clear
floor plan, a large central dome, which the king cared about and which broadly covers the interior. The
interior is bright, clear and well dissected, suitable for decorating with mosaic decoration. Marble
cladding especially contributes to the solemn representative impression of the whole. By applying the
unusual shape of the base for the five-domed building, Kosta J. Jovanović showed excellent knowledge
of the Serbian-Byzantine architectural heritage. It evokes the five-domed Byzantine type of central
building instead of imitating Serbian models. Although he did not strive to create radically new,
stylistically refined modern forms, Jovanović did not fall into the trap of simplified creation of a new,
and even less false style. The church was built in 1912. when it is solemnly consecrated. It was
completely finished and decorated between the two world wars.
The mausoleum in Oplenac is the first monumental church in recent Serbian architecture, which
radically breaks with the popular "Hansenatic style" in the construction of representative buildings. It
has become a kind of symbol of the cultural ideology of the new dynasty, but also an "official",
acceptable form of national style, adapted to the needs of a romantic environment. We can agree with
the assessments of some interpreters that the western front is really unattractive, that according to the
disposition of the masses it represents a distant, perhaps unconscious echo of the solution of the western
facade of Milutin's church in Hilandar (without the added Lazarus narthex). Morphologically, the
dominance of the wall parapet over the openings, the use of narrow monophores and bifores, are an
echo of the construction of the Raska school. There is also a remark about the partial overcrowding of
the highest zone of the temple with domes, too gathered and condensed around the main dome. The
temple undoubtedly synthesized the required "Serbian" (Gracanica and Moravian) elements, from
monumentality and five domes, to a solemn and harmoniously dissected interior space.
The path to the more direct application of the old Serbian architectural forms after the change of
dynasties in the Kingdom of Serbia seemed completely free. At the time of the controversy over the
temples on Savinac and Oplenac, when the Serbian direction won the victory over the Central European
"Hansenatics", at the beginning of the century the belief in Serbian architecture matured that one should
turn to direct role models from one's own tradition. Along with the growing introduction of motifs from
Serbian medieval architecture into profane creations, in which the concept of capturing the heritage of
the Moravian school prevailed, church construction, under the growing influence of traditionally
inclined clients, is abandoning the dominant type of Hansen's rural and urban church, in favor of
encroaching on one's own heritage. The symbol of the autochthonous part of that heritage were at that
time primarily Moravian endowments.
The key building that marked a turning point in the search for national style in our church
architecture, was not built in Belgrade, nor in Nis, Kragujevac or Novi Sad, but in the heart of the
Moravian region, in Trstenik. (Vučkovic, 2003, pp. 183-198) In the spirit of neo-Moravian monumental
architecture, it was designed by a supporter of the national style, a former strict admirer of Hansen's
teachings, Dusan Zivanovic. With this work, he prepared the way for the performance of "Moravian"
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inspired artists - Jovan Novakovic, Jovan Stanojevic, Milorad Ruvidic and others, whose works will
also have a national stylistic stamp.
In the period from 1900 to 1914, Serbian-style architects did not neglect its application in the city's
profane architecture. Attempts to build rural buildings in the national style have also been noted. The
national style in profane construction, since medieval models were not preserved, originated in Serbia
from two sources: social, expressed in a strong separation from Obrenović's austrophile policy, and as
part of general incentives in contemporary European fine arts to find new methods. . The Art Nouveau
theses on the freedom of creation and imitation of the oldest architectural models were especially
stimulating. Hence, younger Serbian builders apply elements of the national stylistic repertoire in
profane architecture, with the aim of imprinting recognizable features of primarily Moravian
architecture, as a symbol of "Serbian" style, on academically or secessionist facades, without intending
to achieve a new or especially original spatial organization. Elements of the national style are gradually
beginning to be introduced into the architecture of residential buildings, family houses, villas, public
buildings, memorials and fountains. These were mostly small buildings, thoroughly remodeled or
disappeared over time. Although it was easier and more reliable to restore the tradition in the field of
church building, where decades of experience were gained in the second half of the nineteenth century,
architecture, our builders have persistently tried to work in that manner, far more than in previous
decades.
The introduction of medieval building methods into modern profane architecture was mainly
reflected in the takeover of plastic decoration and the shape of openings from various schools of our
traditional architecture, while the space and constructive system were performed in the spirit of
academic methodology from the early twentieth century. Serbian decorative motifs are mostly applied
to already formed academic symmetrical compositions of facades, with frequent mixing with decoration
of eclectic and secession origin.
Secession appeared in Serbian architecture at the very beginning of the twentieth century, under
the influence of aspirations in Central Europe. Having not reached the complete absorption of the
desired European architecture by the end of the nineteenth century, and not determining the desired
architectural expression, Serbian architecture at the beginning of this century was equally open to any
novelty and equally indifferent to many problems that shook European architecture of that time.
(Škalamera, 1985) Thus, Serbian builders gradually accepted and applied the principles of the secession
movement, which here did not arise from internal needs after being oversaturated with historical styles,
but was imported as a ready-made architectural formula.
At the beginning of the twentieth century, supporters of the Serbian style are essentially less
connected to the work of their predecessors from the nineteenth century, and more inspired by Art
Nouveau theses about the need to return to great original architectures, finding support for a new rise
of national tendencies, limited mainly to church architecture. Not only do they begin to rely theoretically
on Art Nouveau, but in composing and decorating buildings they look to Art Nouveau models, so their
buildings really seem like Art Nouveau works. A similar thing happened in other national architectures
of the Danube countries, where, as in Hungary, for example, folklore motifs were applied to secessionist
structures.
As the most expressive representative of the national style in our architecture in the period up to
1914, Branko Tanazević just affirmed the symbiosis of elements of secession and Serbian motifs,
creating, to put it freely, a variant of Moravian secession. He is also significant in that he published his
understandings of the profane architecture of the national direction in professional periodicals,
becoming, along with Inkiostri, a kind of ideologue of that type of our architecture, but also a critic of
mimetic and arbitrary creations in that style. Tanazevic studiously studied old monuments, unlike many
builders of related stylistic orientation, passing on his great knowledge to students, as a teacher at the
Faculty of Architecture in the subjects "Ornamentation" and "Urban Planning".
Tanazevic's buildings have a specifically modernized national character, since their builder
advocated for the modern transposition of the old heritage. Academism is woven into the dispositions
of the foundations of its buildings, but the general secessionist spirit distanced those works from the
consistently understood Serbian style. Rejecting the possibility of direct continuation of the medieval
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tradition, several centuries away, he, as a true creator, affirmed the position that the traditional
architectural matrix should be upgraded with modern artistic means, and adapted to the needs of the
twentieth century.
On his most famous achievement, the Telephone exchange building in Kosovska Street in Belgrade
(1905-1908), Tanazević applied a transparent and original form of interpretation of the old heritage.
(Kadijević, 2016, p.41-42) He affirmed the synthesis of traditional and contemporary, modern forms.
Expressing an extraordinary sense of decorative composition by using motifs from Moravian
endowments, he avoided making the building look like a church. In the community with D. Živanović,
he originally made a project of the building in the Ministry of Construction in 1905, but the construction
plan (1906) was entrusted only to him.
In the simple architectural composition of this corner building, with an accentuated corner dome
and shallow projections, a separate, asymmetrically placed projection stands out on the calm wall
canvas, which fulfills its main content - the main telephone switchboard. The composition is modern,
based on Art Nouveau lessons. Large windows with a wide projection, which occupy most of the wall
canvas, emphasize the modernity of the building. Shallow plastic and decorations are reduced almost to
the level of the facade. The origin of such a procedure, in which the decorative elements do not come
out of the flat facade, is equally found in the secession education of Tanazević, as well as in his study
of the decorative system of Moravian monuments. Of the motifs that belong to the Serbian-Byzantine
heritage, he is in applied fugues to his own stylization as an imitation of Byzantine construction,
intertwining ornaments, rosettes,
Petar Popović achieved a more consistent stylistic treatment on one profane building in his
anthological work - the District Administration in Vranje from 1908. (Kadijević, 2012, p.229-232) On
this disjointed angular composition, composed of a central angular raised block, supplemented by long
side longitudinal wings, an academic scheme of zones, divided into three levels, was applied. The rich
polychromy of the facades, which imitate Serbian-Byzantine construction, gives the entire building a
strong, unequivocally national stylistic stamp. The layout of the rooms and the shape of the base of the
building are undoubtedly made in the most modern way for Serbian conditions, as well as the application
of the classic masonry load-bearing structural system. The administration was built as an object with an
asymmetrical base in relation to its angular disposition. It consists of a basement, basement, ground
floor and first floor. The spatial disposition of the building stands out with the appearance of the central
risalit, in the composition of which the entrance part is emphasized, raised with an access plateau and
an axially solved staircase at the ground floor level, and on the first floor there is a ceremonial hall.
From the entrance hall of the palace there is a direct connection with the staircase hall, which includes
a monumental staircase leading to the first floor, and from the hall on both floors there is a connection
with the tracts along which the office rooms are grouped.
The Balkans and the First World War temporarily stopped the cultural development of Serbian
society, as well as the architecture of the national style, noticeably imbued with elements of
Byzantinism. A large number of architects took part in the wars of Serbia from 1912 to 1918, when the
native Serbian territories would be liberated with huge sacrifices. Many of them, in the face of great
battles, on the front or in the background, designed utilitarian-type facilities - stages for military
ceremonies, hospitals, prefabricated temporary headquarters, barracks, fountains, chapels and arranged
cemeteries. Petar Popović and Momir Korunović make a particularly significant contribution. Their
imagination does not falter even in the most difficult temptations of war. Korunović built the memorial
fountain "Kosovo" (1912), near Prizren in the spirit of the Serbian-Byzantine synthesis, Popović
designed the ossuary on Corfu in 1915.
When European trends are compared with the events in the architecture of Serbia at that time, it
can be concluded that the path of reviving the medieval tradition, as a basic pattern in creating a national
style, with the application of certain elements of folk architecture and secession, was very similar across
Europe. The need to achieve purely national stylistic expressions, to determine themselves regionally,
to emphasize their own historical identity, by creating an ideology of national style, at that time was
mostly expressed by small European nations, whose culture developed for centuries under the influence
of imperial powers. Hence, this need of small nations coincided with the aspiration to manifest political
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and cultural independence. It could not be manifested in those who were still in the shadows, or rather
under the auspices of other people's, strictly imposed cultural policies, primarily of Oriental and
Germanic origin. The vast majority of culturally developed environments nurtured the international
style of Art Nouveau, with elements of national tradition, but modern architecture also broke through,
and modern construction developed. Their romantic enthusiasm is rather worn out in the national
historicism of the nineteenth century.
Attempts to build a national style in painting, sculpture and music were also represented, but they
did not have mass and visibility as examples in architecture. Rather, one can talk about national themes
and the manifestation of national patriotic consciousness and the renewal of church art, instead of the
original style. National themes are expressed through the morphology of different styles within the
framework of historical painting expressed by academic realistic means, as well as elements of
impressionism and secession. Paja Jovanović and Đordje Krstić (Makuljević, 2007; Jovanović, 2007)
are in the lead in painting, and Enrico Paci and Đordje Jovanović in sculpture. The controversy about
Orthodoxy in Serbian church painting, conducted in the middle of the last decade of the nineteenth
century, whose occasion was represented by the icons of Krstić for the Cathedral in Nis, had a great
echo in the cultural public. (Makuljević, 2006, p.112-133) At the beginning of the twentieth century,
the talented Ivan Meštrović stood out, who under the influence of secession developed an author's
variant of the Yugoslav synthesis of sculpture and architecture, relying on themes from Serbian history
and mythology. The objectification of the concept, and to a considerable extent also the cult of the
nation, came to the fore in the sphere of musical performance (choral translation), piano, chamber and
orchestral music. The notions of the Serbian nation and culture were especially reflected in the
development of church music (Пено & Весић, 2016, p.136).
Based on recent constructivist historiographical interpretations of the nation and its
instrumentalized culture, we can conclude that all types of art were used for that purpose in the young
Christian Kingdom of Serbia, contributing to the rooting and reproduction of these performances. The
way in which they were expressed by the leading visual and musical creators of that time, working for
the state and for themselves, affirmed and made these ideas and performances mostly relevant,
contributing to the constitution of the nation and its cultural profiling.
REFERENCE LIST
Вучковић, В (2001), Архитектура цркве Св.Тројице у Трстенику, in: В.Вукашиновић (ed.),Сто
година храма Свете Тројице у Трстенику 1900-2000 (pp.183-198), Трстеник, Српска
православна црквена општина & Народна билбиотека ,,Јефимија''.
Јовановић, М. (1985), Теофил Ханзен, „ханзенатика” и Ханзенови српски ученици, ЗЛУ Матице
српске 21, 235–260
Јовановић, М. (1990), Опленац, Топола, Задужбина Краља Петра I
Jovanović, M. (2007), Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба, Београд, Завод
за уџбенике
Ignjatović, A. (2015), Competing Byzantinisms: The Architectural imagination of the Balkan Nations
at the Paris world Exhibition in 1900, in: M.Szekely (ed.), Ephemeral Architecture in CentralEastern Europe in the 19. and 20.th centuries, Paris, L’ Harmattan. 107-122.
Kadijević, A. (2011), Newer Serbian Architecture and its Audience, Matica srpska Journal for Fine
Arts 39, 253-270
Кадијевић, А. (2012), Градитељска делатност Петра Ј.Поповића у југоисточној Србији (19081930), ЗЛУ Матице српске 40, 229-232.
Kadijević, A.(2016), Byzantine architecture as inspirations of Serbian New Age Architects, Belgrade,
SASA & Serbian comittee for Byzantine studies
Ковић, М. (прир.) (2015), Срби 1903-1914. Историја идеја, Београд, Clio
Крушка, Б. (2011), Преображенска црква у Панчеву, Панчево, Друштво Српско-Руског
пријатељства Доситеј Обрадовић

76

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Макуљевић, Н. (2006), Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске
визуелне културе у служби нације, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства
Макуљевић, Н. (2007), Црквено градитељство и сликарство у Краљевини Србији (1882-1914),
Београд, Филозофски факултет
Пено, В.С. & Весић, И. (2016), Српско црквено појање у служби националне идеологије,
Музикологија 1(20), 135-150
Wagner-Rieger, R. (1977), Der Architekt Theophil Hansen, Wien Verl. der Österreichischen Akadеmie
der Wissenschaften
Живановић, Д.(2004), Архитекта Милорад Рувидић – живот и дело, Београд, Орионарт&Архитектонски факултет, Приштина, Филозофски факултет
Шкаламера, Ж. (1985),Сецесија у српској архитектури, Зборник Народног музеја XII-2, 7-12.

"İSTİKLÂL MARŞI"NIN PRAGMATİK BOYUTU
A PRAGMATIC DIMENSION OF "ISTIKLÂL MARŞI"
Alena CATOVIĆ  & Sabina BAKSIĆ

Abstract
In this paper "İstiklâl Marşı" was observed with a new approach by using the theoretical framework
of pragmatic linguistic discipline, especially The Speech Act Theory by J. Austin and J. Searle and
Politeness Strategies by Penelope Brown ve Stephen C. Levinson. Certain acts and Politeness Strategies
that are realised in "İstiklâl Marşı" have been analised. The results of the research showed that bald on
record and positive politeness strategies prevailed. Bald on record is the only strategy that can be labeled
as realised in accordance with Grice’s cooperation principle. That is why the speaker will resort to it
when efficiency is more important than preserving the face of the listener. Motives of the speaker to use
this strategy will depend on the circumstances or the context. Positive politeness strategies can be seen
as an “accelerator” that facilitates communication and makes it more pleasant by reducing the distance
between interlocutors. The use of imperative form are dominant among bald on record strategies and
in a case of "İstiklâl Marşı" can be seen as the speaker's attempt to arouse consolation, encouragement
or give a heads-up to the listener. Concerning the speech acts that make part of the positive politeness
strategies in "İstiklâl Marşı"commissives and expressives are dominant. The commissives oblige the
speaker to perform a certain future action and are mostly realised as promises, swears and threats.The
expressives reveal the attitude and emotions of the speaker. In "İstiklâl Marşı" they include a spectre of
speech acts, such as praise and compliments, as well as criticism.
KeyWords: "İstiklâl Marşı", The Speech Act Theory, Politeness Strategies, pragmatics, speech
acts
Giriş
2021 yılının, "İstiklal Marşı"nın kabulünün 100. yılı olması; akademik düzeyde "İstiklal Marşı"
temalı araştırma ve tartışmaların yapılmasına imkân sağlamıştır. 2021 yılında "İstiklâl Marşı"nın
yüzüncü yıldönümünün kutlanması, bu şiirin edebi, tarihi ve milli değerinin yeniden hatırlanmasına ve
ona yeni bakış açılarıyla yaklaşılmasına yol açmıştır. İçeriğiyle farklı araştırmalara malzeme veren
Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşı bir şiir olarak dil kullanımıyla dikkat çekmektedir. Genellikle şiir,
okurlarını büyülemeye çalışarak söylenen söz eylemler olarak nitelendirilebilir (Peternai 2005: 76).
Edim bilimi kuramına göre bu tür söylemlerde evrensel olan kibarlık stratejilerine de başvurulmaktadır.
Bu nedenle "İstiklâl Marşı"nın özel dil kullanımını göz önünde bulundurularak ona edim bilimi
açısından yaklaşmak aydınlatıcı olacaktır. Edim biliminin önemli konularından olan ‘Söz Edimleri
Kuramı ve Nezaket Kuramı’nın temel alınması Türkiye Milli Marşı metninin çözümlenmesine yeni bir
boyut kazandırabilecektir.
1. KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmanın kuramsal çerçevesi, dış dünya hakkında haber veren beyanlar ile dış dünyayı
değiştiren beyanları birbirinden ayıran İngiliz filozof Austin'in ortaya koyduğu kurama dayanmaktadır.
"İlk defa John Austin (1962), bazı sözlü ifadelerin kendi kendilerini beyandan başka bir anlam
taşımadıklarını ve dünyadaki herhangi bir olay hakkında haber vermediklerini öne sürmüştür. Bu
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ifadelerle Austin, bazı törensel durumlarda söylenen sınırlı sayıdaki eylem sözleri kastetmiştir." (Çakır,
2014: 36).
Edim bilimi kuramcılarından John Austin, bazı sözlü ifadelerin bir olay hakkında haber vermeyip
bir iş yapmak için, üstelik dışarıdaki dünyayı değiştirmek için kullanıldıklarını ilk öne süren olmuştur
(1962). Görüşleri, daha sonra John Searle (1969-1975) tarafından geliştirilmiştir. Searle, söz eylemleri
beş ana sınıfta toplamıştır:
1. Tanımlayıcılar: bir durumu anlatan söz eylemler.
2. Üstleniciler: konuşmacının gelecekte yapacağı bir işi üstlendiği söz eylemler.
3. Emrediciler: konuşmacının dinleyiciye bir iş yaptırmak amacıyla söylenen söz eylemler.
4. Değiştiriciler: mevcut durumu değiştirmek için söylenen söz eylemler.
5. Dışavurumcular: konuşmacının psikolojik ya da zihnisel durumunu gösteren söz eylemler.
(Searl,1969).
Kuramsal olarak kibarlık (kibarlık stratejilerinde belli dilsel araçların kullanılması) üzerine en
önemli ve en etkileyici araştırmalar, Brown ve Levinson (1987) ve Geoffrey Leech (1983) tarafından
yapılmıştır. Brown ve Levinson’un (1987) kuramında Goffman’dan alınmış olan itibar kavramı (face,
yüz, değer) büyük önem taşımakta kişinin topluma yansıyan ve toplumca kabul edilmesi beklenen yanı,
imajı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişinin iki temel özelliği;
1. Olumlu yüz: toplumla olma, onlar tarafından kabul edilme, diğer insanlarla birlikte hareket etme,
sosyal ilişkiler kurma, bunun için de toplum tarafından kabul görme isteği;
2. Olumsuz yüz: kişinin müstakil hareket etme, birey olma, sosyal baskı altında olmama, sayılma
ve mesafeyi koruma isteği, biçiminde açıklanmaktadır (Brown ve Levinson, 1987:61).
Olumlu kibarlık ya da pozitif nezaket, karşı tarafın olumlu yüzüne yönelik ifadeler kullanılarak
yakınlık ve dostluk bildiren sözler söylemekle gerçekleştirilmektedir. Olumsuz kibarlık ya da negatif
nezaket; karşı tarafa mesafeyi koruyarak saygı göstermek anlamına gelmektedir.
Goffrey Leech’e (1983) göre kibarlık ilkeleri; bir iletişim esnasında, katılımcılar arasındaki
uyuşmazlığı ya da olabilecek alınmaları engellemek için kullanılmaktadır ve dört alt ilkesi
bulunmaktadır:
1. İncelik ilkesi; konuşmacının, dinleyici payına düşen maliyeti ve gayreti azaltıcı, yararını artırıcı
olmasıdır.
2. Cömertlik ilkesi; konuşmacının kendi yararını azaltma ve yükünü artırıcı olmasıdır.
3. Övgü ilkesi; kibar olmayı, muhatabın eleştirmesini azaltmayı ve onu övmeyi artırmayı
gerektirir.
4. Tevazu ilkesi; konuşmacının kendisini eleştirmeyi artırıp övmeyi azaltmasıdır (Leech,
1983:132).
"İstiklâl Marşı" söz eylemler açısından incelendiğinde özellikle emrediciler, üstleniciler ve
dışavurumcular göze çarpmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada; Mehmet Akif'in şiiri özellikle sözü edilen
bu üç söz eylem açısından incelenmeye ve kibarlık stratejileri çerçevesinde değerlendirilmeye
çalışılacaktır. Şiirin bir iletişim yolu olduğu gerçeğinden yola çıkarak şair ile okuyucu/dinleyici
arasındaki ilişki de Goffrey Leech’in ortaya koyduğu kibarlık ilkeleri bağlamında irdelenecektir.
2. BULGULAR
2.1 EMREDİCİLER
"İstiklâl Marşı"na söz eylemler açısından bakıldığı zaman özellikle emredicilerin ön plana çıktığı
görülmektedir. Kuramda talimat olarak da adlandırılan emrediciler, konuşmacı tarafından dinleyiciye
bir işi yaptırmak amacıyla söylenir ve açık nezaket stratejisi olarak tanımlanır. Bağlama göre, daha
doğrusu konuşmacı/şair ile dinleyici/okuyucunun ilişkisine göre emrediciler; talimat ve emir verme ya
da talepte bulunma olarak karşımıza çıkabilirler. Emrediciler, dinleyiciye bir şey yaptırmak ya da ondan
bir şey istemek amacıyla söylendiği için onu zor duruma sokar, özgürlüğünü kısıtlar. Eğer dinleyici,
konuşmacının samimi olmadığı bir kişiyse emrediciler farklı dil araçlarıyla yumuşatılmaya çalışılır ve
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uzaklayıcı nezaket stratejilerine başvurulur. Fakat konuşmacı ile dinleyici arasında bir samimiyet ve
yakınlık söz konusuysa emrediciler dolaysız olarak dile getirilir ve ikinci tekil şahıs hitaplarla
gerçekleştirilir.
"İstiklâl Marşı" metninde emrediciler sık sık ikinci tekil şahıs emir kipiyle söylenir. Kimi
kullanımlarda emir kipi okuyucu ile samimiyet ve yakınlık görevi üstlenir. Örneğin ilk dizedeki
"Korkma"1 sözcüğü okuyucuyu/dinleyiciyi cesaretlendirir, Türk milletini zor anlar için adeta teselli
eder. Her ne kadar emrediciler bazı durumlarda dinleyiciye tehditkar gelse de incelenen şiirde
okuyucunun/dinleyicinin tehdit edildiğine ilişkin bir izlenim söz konusu değildir. Emredicilerin
etkilerini yumuşatmak amacıyla şair; kibarlık stratejilerine başvurur ve ikinci tekil şahıs kullanarak
samimi bir atmosfer yaratır. Bazı dizelerde, emrediciler sevgi ve yakınlık göstergesi olarak karşımıza
çıkar. Örneğin “Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!” dizesi hamasilikten çok bir sevgi
söylemine özgüdür. Vatan, yurt, millet, atalar gibi sözcüklerde birinci ve ikinci tekil iyelik eklerinin
kullanılması şair ile okuyucu arasındaki paylaşma duygusuna dikkat çeker. “Yurduma alçakları uğratma
sakın” örneğinde ise şair okuyucuyla ortak olan yurtlarından kendi yurdu olarak bahseder ve
okuyucudan sorumluluk alma, harekete geçme eylemlerini talep eder. İyelik ekleriyle yapılan benzer
bir benimseme “İncitme, yazıktır atanı” örneğinde de görülür. Ancak şair, muhatabını kendi atalarına
sadık kalmaya davet ederken emrini yumuşatmaya da çalışır. "Yazıktır" sözü yumuşatma görevi yapan
bir dil aracı olarak algılanabilir; çünkü dinleyicinin başka bir şekilde davranması için bir ihtimal
sunulurken atasına/vatanına yazık olacağı söylenir ve dinleyici bu konuda bilinçlendirilir.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi şiirde, okuyucu/dinleyiciyi uyarma, hatırlatma ve
cesaretlendirme görevi yapan emrediciler hâkimdir. “Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı”, “Siper
et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın” örnekleri de dolaysız söylenen emrediciler olarak algılanabilir.
Verilen örneklerde karşı tarafla aralarına mesafe konulmayıp okuyucu ile şair arasında yakınlık ve
samimiyet söz konusu olduğu için şairin olumlu kibarlık stratejisine başvurduğu söylenebilir. Daha önce
söylendiği gibi Goffrey Leech’e göre olumlu kibarlık stratejisi ya da pozitif nezaket (yakınlayıcı
nezaket), karşı tarafın olumlu yüzüne yönelik ifadeler kullanılarak yakınlık ve dostluk bildiren sözler
söylemekle gerçekleştirilir. Yakınlık, Mehmet Akif'in şiirinde emredicilerin yanında kullanılan ve
mahremiyet gösteren sözcüklerle pekiştirilir. Örneğin “Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!”
dizesindeki "nâ-mahrem eli" tamlaması okuyucu ile şair dışındakilere işaret eder ve bu kişilerle aralarına
mesafe koyar. Okuyucu ile şair ise aynı kaderi, mahremiyeti ve duyguları paylaşanlar olarak karşımıza
çıkar. “Ma’bed” gibi dini terimler şiire kutsal bir atmosfer katarken aynı zamanda İslamiyet’e özgü
terimler ise söylemi belli bir tarih bağlamına oturtur. Örneğin “Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi
helâl” ya da “Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!” emredicileri yanında; “helâl”, “şühedâ” gibi
sözcüklerin kullanılması okuyucu ile konuşmacının ortak bir dine ait olduklarını vurgulayıp şiire dini
bir boyut verir.
Daha önce belirtildiği gibi “İstiklâl Marşı”nda göze çarpan emredicileri olumlu nezaket, yani
yakınlayıcı bir strateji olarak değerlendirmek mümkündür; çünkü söylem katılımcıları (şair ile okuyucu)
iş birliği içinde olmaya, dayanışmayı öne çıkarmaya ve samimiyeti göstermeye davet eder. Brown ve
Levinson’un kuramında Goffman’dan alınmış olan itibar kavramı (face, yüz, değer) açısından bakıldığı
zaman; bu örneklerde olumlu yüz söz konusudur. Daha doğrusu, şair emir kipi kullanarak seslendiği
topluma birlik olma, birlikte hareket etme ve sosyal ilişkiler kurma gibi özellikler gösterir. “İstiklâl
Marşı” söz konusu olunca şairin olumlu yüz ve yakınlayıcı nezaketlere başvurması son derece anlamlı
olmuştur. Çünkü “İstiklâl Marşı”nın oraya çıktığı tarihi dönemde, bir dönüm noktasında bulunan Türk
milletinin milli birlik ve bütünlükle her türlü güçlüğün üzerinden gelmeye devam etmesi gerekiyordu.
Bu örneklerde görülen yakınlayıcı stratejiler doğrudan okuyucu/dinleyiciye hitap edilerek
pekiştirilir. Örneğin “Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın” dizesinde şair seslendiği kitleye
“Arkadaş!” diye hitap eder, böylece de yakınlayıcı nezaketine göre dinleyici/okuyucuyla aynı grubun
üyesi olduğunu iddia etmiş olur. Aynı zamanda şair dinleyiciye sık sık ikinci tekil şahısla ve iltifatlarla
seslenir; örneğin “Sen şehîd oğlusun” derken hem yakınlayıcı bir strateji kullanır hem de övgü ilkesine
başvurur. Goffrey Leech’in ortaya koyduğu kibarlık ilkeleri arasında yer alan 'övgü ilkesi'nde; bir
1
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iletişim esnasında muhatabın eleştirilmesi azaltılır ve övgü artırılır. Şiirde hakim olan yaklaşım ise
muhatabı, yani okuyucu/dinleyiciyi övmek, yüceltmek ve cesaretlendirmektir. Bu bağlamda, hilale
hitap edilmesi özellikle ilginçtir. Şiirde kişileştirme sanatıyla ifade edilen hilal; şairin muhatabı olur,
şair onunla adeta bir sevgiliyle konuşur gibi konuşur. Örneğin “Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı
hilâl! /Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?” dizelerinde şair hilal ve ırkından övgülerle
bahseder, onlar için “nazlı” ve “kahraman” iltifatlarını kullanır. Öte yandan “çatma çehreni” ya da
“kurban olayım” derken milletin ve vatanın sembolü olan hilalle bir samimiyet, yakınlık yaratır. Aynı
zamanda şairin muhatabı olan hilalin gülmesini, celalenmemesini istemesinde incelik ilkesinin mevcut
olduğunu görmek mümkün; çünkü konuşmacı/şair dinleyici payına düşen gayreti azaltmaya ve yararı
artırmaya çalışır. Öte yandan “Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni
dünyâda cüdâ” dizeleri cömertlik ilesine bağlanabilir. Şair vatan uğruna her şeyini feda etmeye hazır
olduğunu söyler ve Goffrey Leech'in kuramına göre kendisini ikinci plana atar, yani kendi yararını
azaltır ve yükünü artırır.
2.2. ÜSTLENİCİLER
“İstiklâl Marşı”nda görülen yakınlayıcı stratejiler arasında üstleniciler de sıkça karşımıza
çıkmaktadır. Konuşmacının gelecekte yapacağı bir işi üstlendiği söz eylem olan üstleniciler; özellikle
yemin, tehdit ve söz vermek için kullanılır. Mehmet Akif'in şiirine bakıldığı zaman şairin gelecekten
çok emin konuştuğunu görmek mümkün, adeta gelecek için yemin etmektedir. Bunu özellikle gelecek
zaman kipini kullanarak gerçekleştirir. Gelecekten bir ihtimal olarak değil, kesin olarak bahseder şair.
Bunu “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak” ve “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın”
örneklerinde görmek mümkün. Aynı zamanda “-Dİr” eki bunu pekiştirir ve duruma kesinlik kazandırır
(doğacaktır, yıldızıdır). Burada verilen sözler her ne kadar konuşmacının tek başına yapacağı bir iş
değilse de okuyucu/dinleyiciyi cesaretlendirme görevi görür ve iş birliğine davet eder. Bundan dolayı
bu dil kullanımını da olumlu nezaket, yani yakınlayıcı bir strateji olarak değerlendirmek mümkündür.
Bu bağlamda birinci tekil şahıs kullanımı da tesadüfen seçilmemiş, bu kullanımla bir özdeşleşme ve
birlik izlenimi uyandırılmıştır.
Ancak “İstiklâl Marşı” metninde cesaret ve iş birliğinin yanı sıra; şairin parlak bir geleceğe dair
söz vermesini ve ondan emin olarak konuşmasını pekiştiren tehdit ve uyarı gibi üstlenicilere de
rastlanılır. Örneğin: “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” dizesinde şairin, daha doğrusu
onun temsil ettiği toplumun hiçbir koşulda esir olmayacağı dile getirilir. Burada adeta bir meydan
okuma mevcuttur; şairin özdeşleştiği toplumun dışındakiler küçümsenir, tehdit edilir ve onlardan
“çılgın” diye bahsedilir. “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?” sorusu bir retorik soru olarak
algılanabilir. Şair, bu şekilde diyalog kurarak sözlerine ikna edici bir fonksiyon, şiirine de duygusal bir
boyut kazandırır. Aynı zamanda kendisi de bu soruya kısa ve keskin bir cevap verir ve önlem işaretiyle
onu pekiştirir. Mehmet Akif'in şiirinde tek retorik soru bu değildir, “Kim bu cennet vatanın uğruna
olmaz ki fedâ?” örneğinde de mevcuttur; fakat burada şair sorusuna cevap vermez. Sorulan soru bir
argüman maiyeti taşıdığı ve başka türlüsü mümkün olmadığı için şairden bu soruya cevap vermesi
beklenmez. Vatan için kullanılan iltifat (cennet vatan), söylemin ikna edici olmasında etkileyici olur.
Emredicilerde görülen şirin dini boyutu; üstlenicilerde, özellikle tehditlerde görülür. Örneğin
“Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl” tehdidi “helâl” sözcüğüyle gerçekleştirilir; ondan sonra
gelen “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.” dizesi ise Türk milletini “Hakk’a tapan”, İslam
dinine ait bir millet olarak tanımlar. Aynı zamanda “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl”
sözlerini açık bir tehdit ve uyarı olarak görmek mümkündür. Okuyucuyla/dinleyiciyle yakınlık kuran
ve açık ifadeyi kullanan konuşmacı, niyetini en anlaşılır yolla aktarmaya çalışır. Aciliyet gerektiren
durumlarda kullanılan bu strateji, söylemde bir uyarı olarak geçer. Şiirin tarihi boyutu göz önüne
alındığında gerçekten dolaysız bir söylem ve açık uyarı gerektirecek acil bir durumun söz konusu
olduğu görülmektedir.
Tehditlerde görülen bir başka özellik konuşmacının gücünün ön plana çıkartılmasıdır. Örneğin
“Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; /Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
dizelerinde; abartma sanatı kullanılarak şairin ve onun temsil ettiği milletin gücünün sınırsız olduğu
ifade edilir. Böylece bu dizeler, hem düşmanı korkutma hem de milleti cesaretlendirme görevini
üstlenir. Bu durumda dilin semantik boyutundan çok pragmatik boyutu öne çıkmaktadır. Kristina
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Peternai'ye göre pragmatik anlam, iletişimi toplumsal-törensel veya tür boyutuna yükseltir ve
“Başkalarına etki yapma gücü iletişim içinde gerçekleşir. Bu güçle muhatap kazanır, fetheder, boyun
eğdirir.” (Peternai, 2005:105).
“Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; /Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım”
dizelerine kibarlık ilkeleri açısından bakıldığında tevazu ilkesinden çok uzak olduğu görülür. Tehdidin
yer aldığı, gücün ön plana çıkarıldığı bu dizelerde kibarlık ilkelerinin uygulanmaması son derece
doğaldır. Öte yandan şiirde görülen tehditler, şairin toplumla dolaysız olarak iletişim içinde olduğuna
ve yakınlık kurduğuna işaret eder.
2.3. DIŞAVURUMCULAR
Emrediciler ve üstleniciler örneklerinde görülen iltifat ve eleştiriler; aynı zamanda başka bir söz
eylem sınıfı olan dışavurumcular kapsamında yer alır ve sınıf bağlamında da değerlendirilirler. “İstiklâl
Marşı” metninde şairin sıkça kullandığı betimleme ve benzetmeler, vatan-millet için iltifat, düşman için
eleştiri ve aşağılama özellikleri taşımaktadır. Kuramsal olarak bakıldığında iltifat, eleştiri ve
aşağılamalar dışavurumcular denilen söz eylem sınıfında yer alır ve konuşmacının psikolojik ya da
zihinsel durumunu gösterir.
Düşmanlarından bahsederken şair aşağılama sıfatlarına sık sık başvurur ve onlar için “çılgın”,
“alçaklar”, “hayâsızca akın” gibi sıfat ve isim tamlamaları kullanır. Kimi zaman aşağılama edebi
sanatlarla ifade edilir. Örneğin “Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar!” dizesinde şair kişileştirme
sanatı kullanır ve medeniyetten küçümseyici ve alaycı bir üslupla söz eder. Bu örnekte; “medeniyet”,
Batı güçleri ve düşmanlarla özdeşleştirir ve “canavar”la karşılaştırılır. Ancak söz konusu “canavar” bir
güç temsil etmeyen, eksikleri olan ve insani boyutlardan mahrum bir değer sistemi olarak gösterilir.
Vatan ve millet betimlemelerinde ise yüceltme dili kullanılmıştır. Şiirde vatan anlatılırken daha
önce de belirtilen “cennet vatan” tamlamasına rastlanır; bunun yanı sıra “tek vatan”, “ebedî yurdum”
gibi sözlere de başvurulur. Şiirdeki millet kavramı ise “kahraman ırk”, “şehit oğlu”, “Hakk’a tapan
millet”, “ulu” gibi iltifatları içeren sıfat ve sözcük öbekleriyle betimlenir. Şair özellikle milletin ve
vatanın sembolü olan hilalden bahsederken yüceltme dili kullanır. Hilal, kişileştirme sanatıyla düşünen,
duyan ve hareket eden bir insan kişiliğinde gösterilir. Şair hilali, “şanlı” ve özellikle insana özgü “nazlı”
sıfatlarıyla betimler. Aynı şekilde, şiirde bayrak da kişileştirilir ve “hür yaşamış bayrağım”, “şafaklarda
yüzen al sancak” ya da “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak” ifadeleriyle anlatılır. Bayrağın
yüceltilmesi özellikle son örnekte görülür; çünkü bayrak parlak bir yıldıza benzetilir ve gelecek zaman
kipi (“parlayacak”) ve “-dır” ekiyle (“yıldızıdır”) bu duruma kesinlik kazandırılır.
Vatana, ırka, millete, hilale ve bayrağa yönelik bu iltifatlar, söz eylemler olarak olumlu nezaket
stratejilerine girer ve konuşmacı, yani şairin dinleyiciye karşı olumlu yüzünü/itibarını gösterir. Leech’e
göre iltifatlarda abartmalara sık sık rastlanır. Diğer kuramcılar da iltifatların olumlu nezaketin en çarpıcı
örnekleri olduğunu düşünürler. Fonksiyonları daha çok toplumsal olan iltifatlar, muhatabın iyi
özelliklerini dolaylı ya da dolaysız olarak takdir ederler. Daha açık söylemek gerekirse iltifatlar, bir
haber vermek ya da bir şeye işaret etmek amacıyla değil dinleyicinin iyi hissetmesi amacıyla söylenirler.
Bu sayede konuşmacı ile dinleyici arasında yakınlık ve iş birliği kurulur. Kimi bağlamlarda iltifatlar ve
övgüler, hayranlıktan çok cesaretlendirme isteğini ifade eder (Holmes 1995: 119). Mehmet Akif'in
şiirinde iltifatların hem övgü hem de cesaretlendirme görevi üstlendiğini söylemek mümkündür.
Şairin düşmanlara karşı olumsuz, vatana ve millete ilişkin olumlu yargılarını dışa vuran eleştiri ve
iltifatların yanı sıra, dışavurumcular kategorisinde yer alan iyi dileklere de şiirde sık sık rastlanır. İyi
dilekler, genellikle milletin ve vatanın geleceğine ilişkindir. Bu dilekler, aynı zamanda şairin dünyaya
bakış açısını, inançlarını ve ahlaki değerlerini yansıtır. Örneğin “Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak
emeli:/ Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! /Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli/Ebedî
yurdumun üstünde benim inlemeli” dizeleri şairin yurdu ve milleti için dua maiyetindedir.
Konuşmacıya dolaylı olarak yöneltilen bu iyi dilekler, iltifatlar gibi kibarlık stratejilerinin bir parçasıdır.
Çünkü bu şekilde konuşmacı, dinleyiciye karşı ilgisini dile getirir, aralarında yakınlık ve iş birliği kurar.
Eski Türk edebiyatında görülen dualar, yani şairin hamisi için Allah’tan istediği iyilik, sözü edilen
dizelerde şairin milleti için istedikleriyle çok benzerdir. İyi dilekler ve dualar pozitif, olumlu nezaket
stratejiler sınıfında ele alınır; çünkü amaçları, dinleyici/okuyucunun yararıdır. Aynı zamanda sözü
geçen örnekte tevazu ilkesi de mevcuttur. Şair kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahseder, “ben”
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ya da “benim isteğim, emelim” yerine “Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli” der; böylece
kendisini ikinci plana atar ve benliğini örter. Dilde nezaketin önemli unsurlarından biri olan örtmeceler,
Brown ve Levinson'un modelinde kaçınımcı stratejilerin içinde değerlendirilmiştir.
Şair, Allah'a seslenirken bir kul olarak mütevazı davranır, açık ve dolaysız isteklerini dile
getiremez. Düşmanların vatanını ve milletini işgal etmemesini dilerken bunu, “Değmesin ma’bedimin
göğsüne nâ-mahrem eli!” dizesinde olduğu gibi dolaylı ve sembolik bir dille ifade eder. Her ne kadar
edim bilimi kuramına göre örtmeceler; durumu hafifletmek için kaygı ve üzüntü yaratabilecek
sözcüklerin yerine farklı sözcüklerin kullanılmasını amaçlasa da bu dizelerdeki edebi dille söylenmiş
örtmeceler, açık ifadelerden daha çok etkileyicidir.
İltifatlar ve iyi dilekler kimi zaman şiirde genel bir kural olarak ifade edilir. Aslında bu kullanım,
şiire hâkim olan yakınlayıcı stratejilerden farklı olarak bir uzaklayıcı nezaket stratejisidir. Birtakım
toplumsal kural ve düzenlemeler dile getirilerek dinleyici/ okuyucu baskıdan uzak tutulur. Bu şekilde
konuşmacı herhangi bir çatışmadan kaçar ve içinde bulunduğu durumun gereğini yerine getirmek
zorunda olduğunu belirtir. Brown ve Levinson’a göre kurumsal yapılar ve şirketler bu konuda birey gibi
davranırlar (1987: 207). Bu açıdan Mehmet Akif'in şiirine bakacak olursak şairin millet için iyi
dileklerinden genel kural olarak bahsetdiğini tespit etmek mümkündür. Örneğin; “Hakkıdır, hür yaşamış
bayrağımın hürriyet" ya da "Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” dizelerinde milletin istiklali ve
hürriyeti, bir hak olarak tanımlanır ve bu genel kural, “dır” ekiyle de pekiştirilir. Şiirde istiklal ve
hürriyet temel insan hakları olarak gösterilir ve var olan durumda başka türlü bir imkânın olmadığı
vurgulanır. Genel kural olarak söylenen atasözleri de bu nezaket stratejileri içerisinde yer alır. Mehmet
Akif'in "Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!" dizesi adeta bir atasözü izlenimi bırakır. Bu
şekilde söylenmiş ve alışılagelmiş bir sözün gerçek olup olmadığı sorgulanmaz, genel bir kural olarak
kabul edilir. Bu sayede şairin sözleri bir kesinlik kazanır; şair bu dizeyi şiirde her ne kadar bir genel bir
ifade ve uzaklayıcı strateji olarak kullansa da kesin hüküm olarak okuyucuyu/dinleyiciyi ikna eder ve
cesaretlendirir.
SONUÇ
Türk milletinin işgal altında olan ülkesindeki durumu ve bu toprakların yeniden vatanlaştırılmasını
betimleyen, vatanın geleceğine ilişkin öğütlerde bulunan “İstiklal Marşı”; “Milletin tarihe karşı direniş
kararlılığının zirvede olduğu bir sırada üretilmiş Türk millî ruhunun ortak heyecanının, ortak
iradesinin, ortak hassasiyetinin bir ürünüdür” (Çetin, 2014: 25). Yazılış amacı ve temele aldığı ortak
duyguların bir yansıması olarak “İstiklâl Marşı”nda yer alan söz eylemler arasında özellikle emrediciler,
üstleniciler ve dışavurumcular gözlenmiştir. Emredicilerde en çok açık ve yakınlayıcı nezaket
stratejilerinin kullanıldığını söylemek mümkündür. “İstiklâl Marşı” metninde emredicilere, genellikle
okuyucuyu/dinleyicinin uyarılması, teselli edilmesi ve cüret etmesini sağlamak amaçlarıyla
başvurulmuştur. Benzer nezaket stratejileri, üstleniciler ve dışavurumcularda görülmüştür. Bu tür söz
eylemlerde hâkim olan yakınlayıcı stratejiler (positive politeness stragies) özellikle yemin, tehdit ve söz
vermek için kullanılmıştır. Konuşmacının psikolojik ya da zihinsel durumunu gösteren söz eylemler
olan dışavurumcular ise iltifat, eleştiri ve aşağılamalarda tespit edilmiştir. Öte yandan iyi dilekler ve
milletin iyiliği için dualar da dışavurumcular olarak değelendirilmiş ve şairin milli, ahlaki ve dini
değerlerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır.
Sonuç olarak “İstiklâl Marşı”na edim bilimi açısından yaklaşarak her dilde var olan evrensel
nezaket stratejileri belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşı söyleminde bu stratejileri incelemek
metnin çözümlenmesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Öte yandan Derrida'nın belirttiği gibi "Eylem
sözleri bağlam üzerinde kurulmuyor, kullanıldığı bağlamı dönüştürüyor." (Peternai, 2005: 44)
belirlemesinden yola çıkarak bu çalışmanın; “İstiklal Marşı”nın Türk milletinin dönüm noktasında milli
birlik ve bütünlüğün sağlanmasında neden bu kadar etkili olduğunun anlaşılmasına katkı sağladığı
söylenebilir.
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İSTİKLAL MARŞININ MÜZİKAL ANALİZİ BAĞLAMINDA SESLENDİRİM
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Alper BÖREKCİ - Zeki NACAKCI - Esra DALKIRAN

1. Giriş
Türklerde istiklâl, Eski Türkçe “oksızlık” sözü ile ifade edilir ve “il”i, yani devleti oluşturan dört
temel unsurdan biri olarak kabul edilirdi. Diğer unsurlar ise halk (budun), yurt (ulus) ve kanun (töre)
idi. Türkler sadece bağımsızlıklarına değil, devleti oluşturan tüm unsurlara sıkı sıkıya bağlı kalmışlar
ve Millî Mücadele’mizin lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ifade ettiği gibi “karakteri hürriyet ve bağımsızlık ile özdeşlemiş bir millettir” (Zeren,2021).
Bu özdeşleşmenin en önemli meyvesi ise İstiklal Marşı’dır. “İstiklâl Marşı’mız, Millî Mücadele’miz
devam ederken o mücadeleyi yürütenlerin iradesiyle ortaya konulmuş bir metindir. Dolayısıyla İstiklâl
Marşı ile Millî Mücadele, birbirleriyle et ve tırnak gibi kaynaşmış ve bir bütünlük meydana getirmiştir”
(Duymaz,2014, s.3).
Bu bağlamda marş kavramının ne olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Marş, “bir milletin ortak
duygularını, heyecanlarını, ümitlerini, birlikte var olma ve yaşama azmini, milli birlik inancını terennüm
eden ahenkli, müzikli olarak söylenen manzum metinlerdir” (Çetin, 2010, s.6). Marş yürüyüş anlamına
gelen bir kelime olmakla beraber, yürüyüşe uygun çalınabilen ya da söylenebilen müzik parçalarına
verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır. “Diğer bir açıdan bakıldığında, marşların büyük
çoğunluğunun majör tonlarda bestelenmesi de insanlar üzerindeki coşku ve heyecan etkisini artırması
açısından önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır” (Önal,2017). Çünkü marş formunda ideal
olan yapı, basit bir melodi ve armonidir. Aynı durum sözler için de geçerlidir ve gerek bireysel gerek
toplu olarak söylendiğinde anlaşılır ve coşkulu olması beklenir. Milli marşlar çoğunlukla dil açısından
sade ve iddiasızdırlar. Hedef, halk kitleleri olduğu için, kalıcı ve rahat anlaşılabilir sözcüklere ve toplu
olarak söylendiklerinde de kolay telaffuz edilebilecek kavramlara yer verilir. Bu sayede aktarılmak
istenen duygular (sevgi, barış vb.) ve kavramlar (birlik, bayrak, kahramanlık, ordu vb.) en kısa yoldan
kitlelere ulaştırılır (Önal,2017).
Türklerde marş, askerlik hayatının varlığı kadar eski ise de bugünkü anlamda marşların
bestelenmesine, batılılaşma hareketleriyle birlikte başlanmıştır. Sultan II. Mahmut 1826 yılında Yeni
Çeri teşkilatıyla birlikte mehter teşkilatını da kaldırmış ve askeri bandoyu kurmuştur. “Muzika-ı
Humayun” un yöneticiliğine getirilen İtalyan Donizetti 1829 yılında “Mahmudiye Marşını”
bestelemiştir. İkinci Mahmut’un kendisi de yeni kurulan “Asakir-i Mensure-yi Muhammediye” için bir
marş bestelemiştir. İkinci Mahmut için marş besteleyen Donizetti paşa, 1839’da tahta geçen Abdülmecit
için de Mecidiye Marşı’nı bestelemiştir. Bu marş 1839-1846 yılları arasında resmi marş olarak kabul
edilmiştir (Üngör, 1965, akt. Sağer,2010).
Millî mücadele döneminde ülkenin içerisinde bulunduğu savaş şartları göz önüne alınarak,
bağımsızlığın bir göstergesi olarak milli bir marşa ihtiyaç duyulmuş ve 25 Ekim 1920 yılında bir millî
marş yarışması başlatılmıştır. “Yarışmaya eser gönderenler arasında Hüseyin Suat Yalçın, Kâzım
Karabekir, Muhittin Baha Pars, Kemalettin Kamu ve İsak Ferrara gibi ünlü sanatçılar vardır. Yarışmanın
son katılım tarihi olan 21 Aralık 1920’den sonra incelenen 700’den fazla eserde İstiklâl Marşı olmaya
hak görülen eser bulunamamıştır. Eserleri beğenmeyen Maarif Vekili Hamdullah Suphi 5 Şubat 1921
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tarihinde Mehmet Akif’e marş yazmasını ikna etmek için bir davet mektubu göndermiştir. Maarif Vekili
Hamdullah’ın bu mektubu üzerine Mehmet Akif yarışma için güfte yazmaya karar vermiş ve 7 Şubat
1921 tarihinde İstiklâl Marşı’nı tamamlamıştır. Hamdullah Suphi Bey’in Mecliste kürsüye çıkıp İstiklâl
Marşı’nı okuması ile marş çok beğenilmiştir. Mehmet Akif’in marşının seçilmesiyle milli marş ilk
olarak Ceride-i Resmiyye adlı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin resmî gazetesinin 12 Mart
1921 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır” (Yılmaz,2021). Bu durumda Güftesi artık belli olan bu yapıt
için bir bestenin yapılması gündeme gelmiştir. Güftesi belli olan İstiklal Marşı’nın bestesi için 1922
yılında Maarif Vekaleti tarafından beş yüz liralık ödül ile bir yarışma açılmış ve Mayıs 1922 ye kadar
24 bestecinin yazmış olduğu 55 beste toplanmıştır (Özcan, 2001).

Şekil 1. Muallim İsmail Hakkı Bey'in İstiklal Marşı bestesinin Kapağı ve Notası
(Özcan, 2001)
Bestekârların bu çalışmalarını İstanbul’daki bir kurula havale etmek üzere meclisten izin isteyen
Maarif Vekili Mehmet Vehbi (Bolak), o dönem ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle eleştiri ve
itirazlara maruz kalmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun çalışma temposu nedeniyle de gerekli
ölçüde ilgilenilemediğinden yarışma ertelenmek zorunda kalmıştır (Tansel, 1991; Özcan, 2001).
Bestekârların yaptıkları çalışmaları İstanbul’daki bir kurula havale etmek üzere meclisten izin isteyen
Maarif Vekili Mehmet Vehbi’nin bu talebi olumsuz karşılanmış, buna karşılık meclis, bestelerin
Ankara’daki bir musiki heyetine inceletilmesine karar vermiştir. Ancak Ankara’da böyle bir heyetin
bulunmaması nedeniyle bestelerin değerlendirilmesi konusu bir süre ertelenmiştir. Bu arada bestelerin
Paris Müzik Akademisi’nce seçilmesi fikri ortaya atılmış, ancak bu görüş de genel kabul görmemiştir.
(Özcan, 1993, akt. Yıldız, 2017). “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” kitabında yer alan, beste
yarışmasında ön elemeyi kazanan ve bir süre değişik bölgelerde bestesi çalınan besteciler şu şekildedir;
 Muallim İsmail Hakkı Bey
 Ahmet Yekta Madran (3 farklı bestesi yer almaktadır)
 Mehmed Zati Arca
 Ali Rıfat Çağatay
 Osman Zeki Üngör
 Kazım Uz
 Mustafa Sunar
 İsmail Zühtü (Çetin, 2003).
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Her besteci kendi bestesini Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaymaya çalışmış ve bu durum birkaç
yıl devam etmiştir.
İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından İstiklal Marşı’nın beste seçimi yeniden
gündeme gelmiştir. Maarif Vekâleti 12 Şubat 1923 tarihinde mevcut marş bestelerinin İstanbul’da
Musiki Encümeni Reisi Ziya Paşa’nın başkanlığında kurulacak bir komisyona incelettirilerek uygun
bestenin seçilmesine karar vermiştir. Komisyon, çalışmalarını 12 Temmuz 1923’te tamamlamış ve Ali
Rıfat Çağatay’ın bestesini İstiklal Marşı olarak kabul etmiş ve bütün okullara bildirmiştir. Ali Rıfat
Çağatay’ın bestelediği İstiklal Marşı 1924 yılından 1930 yılına kadar resmi marş olarak okullarda, resmî
tören ve topluluklarda söylenip çalınmış, 1930 senesinde ise Zeki Üngör’ün bestesi, resmî ulusal marş
olarak kabul edilmiştir (Özcan, 1993; Sağer, 2010; Çetin, 2012, s. 22).

Şekil 2. Ali Rıfat Çağatay’ın Bestesi ve Kapağı (Özcan, 2001)
Osman Zeki Üngör marş olarak kabul edilen bestesini aslında Ersoy'un şiiri üzerine bestelememiş,
İzmir'in kurtuluşu üzerine kapıldığı coşku ile bestelemiş ve bir zafer marşı olarak planlamıştır. İki gün
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üzerinde çalıştığı bu besteyi o dönem Viyana Konservatuvar Müdürü'ne yollamış ve çok özgün
yorumunu almıştır. Ersoy'un şiirinin marş olarak kabulünden sonra elindeki bu zafer melodisini
Ersoy'un şiiri ile birleştirmiştir (Çağbayır, 2016; Akt. Sonsel ve Bilgin, 2019).
Üngör’ün bestesi geçmişten günümüze birçok müzikolog ve müzik eğitimcisi tarafından ses
aralığının çok geniş olması ve prozodi açısından oldukça kural dışı olması sebebi ile eleştirilmiştir.
Günlük’ün (1990) yazısında ise, Hikmet Günsel Zeki Üngör'e ait İstiklal Marşı için "Her güzel şiir marş
olamaz. Bir şiirin marş olarak bestelenebilmesi için kalıp ve hece sayılarının bütün şiirde eşit, durak
yerlerinin ise her mısrada aynı olması gerekmektedir. Ne yazık ki bütün coşkusuna karşın, İstiklâl
Marşımızın güftesi bu özellikleri taşımamaktadır. İşte bu yüzden de ne kadar beste yapılırsa yapılsın,
kim tarafından bestelenirse bestelensin, İstiklâl Marşımızın güftesi prozodi hatalarına kaçınılmaz
biçimde yol açacaktır" eleştirisini getirmiş ve yarım nefes tekniği uygulamaları, ses aralıklarının
düzeltilmesi vb. gibi bazı önerilerde bulunmuştur. Bunun yanında Yarman (2011)’da prozodi
bozukluklarına dikkat çekerek, aruz veznine göre düzeltilmiş bir İstiklal Marşı örneği de sunmuştur.
Bu ön bilgiler ışığında İstiklal Marşımızın oluşum, gelişim, farklı farklı besteleme ve seslendirme
üzerine temellenen bu araştırmada, istiklal marşının müzikal analizlerinin yapılarak, günümüz eğitim
müziği, vokal icra performansı kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen törenlerde yapılan
seslendirmelerde karşılaşılan güçlükler incelenmiştir.
2. İstiklal Marşının Müzikal Özellikleri
2.1. Ezgisel Genişlik: Ses Alanı
İstiklal Marşı’nda kullanılan ses alanının belirlenmesi aşamasında, ezgide geçen en kalın ve en
ince ses arasındaki sınır esas alınmıştır. Kullanılan nota istatistikleri bağlamında İstiklal Marşı’nda
kullanılan ağırlıklı çekim merkezleri ve buna bağlı ses alanı yoğunluğu Şekil 3’deki çember grafiğinde
ayrıntılı görülmektedir.

Şekil 3. İstiklal Marşı’nın Ses Alanı
Şekil 3’e göre, İstiklal Marşı’nda kullanılan ses alanının A3#(La#) ve E5 (Mi) perdeleri arasında
yer alan 11’li (bir buçuk oktavı geçkin) ses aralığını kapsadığı, bunun yanında başta B4(Si), notası
olmak üzere F4#(Fa#), E4 (Mi), G4 (Sol) notaları arasında yer alan kısmın yoğun olarak kullanıldığı
görülmüştür. Burada aynı zamanda, ezgisel hareketlerin yoğun olarak bu notalar etrafında gelişim
gösterdiği görülmektedir. Bu sesler ezgilerin çekim merkezlerini oluşturmaktadır. Burada mavi toplar
notaların kullanım oranlarına göre büyüklük göstermektedir. Grafik incelendiğinde ezgisel yoğunluğun
bir buçuk oktavı geçkin bir alana yayıldığı ve notalar arası ilişkilerle etkin bir biçimde kullanıldığı
söylenebilir.
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2.2. Ezgisel Çizgiler: Seyir
Müzikolojik araştırmalarda da incelenen ezgilere ait karakteristik çizgiler incelen ezgiye ait genel
eğilimi anlamak bakımından önemli bir yöntem olarak görülmektedir (Nettl, 1956). İstiklal Marşı’nda
yer alan ezgisel seyir incelendiğinde oldukça değişken bir ezgisel gidişatın varlığı dikkat çekmektedir.
Ezgisel aralık hesaplamalarında da görüldüğü gibi notalar arasında adeta ondüleli (inişli-çıkışlı) bir
ezgisel hareketin varlığı görülebilir. Ondüleli ezgiler, sürekli inici-çıkıcı hatlar izleyen bir yapı
sergilerler.

Şekil 4. İstiklal Marşı’nın Ezgisel Grafiği
Şekil 4’te görüldüğü gibi istiklal marşı oldukça iniş-çıkışlı bir yapıya sahiptir. Bu durum, İstiklal
Marşı’nın durağan olmayan bir yapıya sahip olduğunu ve ezgisel aralık kullanımları da göz önüne
alındığında bu yapının sürekli inişli-çıkışlı olarak atlamalı ve altere (değişken) sesler içeren notalarla
yapıldığını göstermektedir.
2.3. İstiklal Marşı’nın Yapısal Karakteri
İstiklal Marşı’nın orijinal hali Sol minör tonunda bestelenmiştir. Günümüzde eğitim kademelerinde
yer alan müzik ders kitaplarında ise seslendirme kolaylığı açısından Mi minör tonalitesine transpoze
edilmiştir. Eserin armonik düzenlemesi kompozitör Edgar Manas, bando düzenlemesi İhsan Servet
Künçer’e aittir (Özcan, 2001; Sonsel ve Bilgin, 2019). İstiklal Marşı, mi minör tonda, 4/4’lük ölçü
sayısı ile yazılmış, toplam 12 ölçü ve 48 birim vuruştan oluşmaktadır (Önal, 2017). İstiklal Marşı’nın
zaman organizasyonu açısından barındırdığı notalama için birim süreler ve tartım kalıpları
incelendiğinde, Triolelerin (üçleme) ve noktalı sekizlik ardından gelen onaltılık tartım kalıplarının
sıklıkla kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bunun yanında konu ile ilgili müzik kaynakları incelendiğinde
marş repertuarı içerisinde yaygınlıkla kullanıldığı görülen eksik ölçünün(auftak), İstiklal Marşı’nda da
kullanıldığı görülmektedir (Yener ve Duran, 2010). Mi minör tonu üzerinden akor dereceleri
incelendiğinde aşağıdaki gibi bir yapı karşımıza çıkmaktadır:
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Giriş: B- Em- B
Birinci Dize (Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak): Em-B7-Em-Am-E7-Am
İkinci Dize (Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak): B7-Em-G
Üçüncü Dize (O benim milletimin yıldızıdır parlayacak): D-D7-G-B7
Dördüncü Dize (O benimdir, o benim milletimindir ancak): Em-E-Am-B7-Em
Tablo 1. İstiklal Marşı’nda Kullanılan Dizilere Göre Akor Dizilimleri
Görüldüğü gibi İstiklal Marşı’nın bestesi, derece olarak oldukça zengin bir akor çeşitliliğine
sahiptir. Aynı akorların 7’li durumları hariç, altı adet farklı akor kullanımı görülmektedir. İçerisinde
dördüncü dereceye giderken kullanılan majör etkisinden (Em-E-Am), ilgili majör tonun kullanım
etkisine kadar tonal çeşitliliğin kullanıldığı armonik açıdan dikkat çeken bir unsurdur. Bu geçişlerde
kullanılan 5’inci derece etkileri ise istiklal marşının melodisinin oldukça ince bir düşünceyle ilmek
ilmek işlendiğinin bir göstergesi olarak görülebilir. Nitekim bu durum, İstiklal Marşı’nı armonik ve
melodik açılardan zenginliğini göstermektedir.
2.4. İstiklal Marşı’nda Kullanılan Notalar ve Sıklıkları
Bu bölümde istiklal Marşı’nın ezgisinde yer alan 60 adet nota üzerinde yapılan analiz sonucunda
notalar en pest A3# (Üçüncü Oktavdaki La diyez) perdesinden itibaren sıralandığında ortaya çıkan tablo
aşağıda sunulmuştur.

Şekil 5. İstiklal Marşı’nda Yer Alan Notalar ve Kullanım Sıklığı
Şekil 5’e göre, İstiklal Marşı’nda en sık B4/Si (%16,6) ve F4#/FaDiyez (%13,3) notasının
kullandığı görülmektedir. Bunu takiben G4/Sol (%11,6), E4/Mi (%11,6) ve A4/La (%11,6) notaları
gelmektedir. En az kullanım oranına sahip notaların ise %1,6 oranıyla C4#(Do#), A3# (La#), A4#(La#),
G4#(Sol#) notalarıdır. En az kullanılan notaların özellikle Triole kalıplarında kullanılan geçici (altere)
sesler olduğu görülmektedir.
2.5. Ezgisel Aralıklar
İstiklal Marşı üzerinde yapılan analizin diğer bir boyutu ise ezgisel aralıkların incelenmesidir. Şekil
6’da İstiklal Marşı’nda en sık kullanılan ilk on ezgisel hareket gösterilmektedir.
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Şekil 6. İstiklal Marşı’nda En Sık Görülen On Ezgisel Hareket
Şekil 6’a göre, İstiklal Marşı’nda en sık kullanılan aralığın (4 adet), Do-Si Küçük İkili olduğu tespit
edilmiştir. Bunu takiben yine La-Sol (4 adet) ve Fa#-Sol (3 adet) ezgisel hareketlerinin yer aldığı ikili
aralıklarının kullanıldığı görülmektedir. Buna ilaveten Si-mi ya da Sol-Re# gibi dörtlü aralıklarının da
ezgide sık sık kullanıldığı görülmektedir. Özellikle eserin başında başlayan dörtlü aralık kullanımı adeta
sekvens kullanımlarıyla yine bir dörtlü aralıkla kendini tekrarlayarak ezgisel seyrine devam ederken,
bunun yanında kullanılan triole ve noktalı sekizlik ile 16’lık kullanımlarında ise yanaşık seslerin
kullanımı dikkat çekmektedir. Aralıkların cinsi ve perdeler incelendiğinde genellikle ezgisel hareketin
ağırlıklı olarak orta bölgede geliştiği ve yanaşık seslerin tercih edildiği söylenebilir.
2.6. İstiklal Marşı’nda Görülen Altere Sesler
Altere (Geçki), İstiklal Marşı’nda dereceler arasında meydana gelen geçici bir şekilde gelişim
gösteren nota değişimleri halinde görülmektedir. Bu nota değişimleri ezgisel aralıkların daralması ya da
genişlemesi yoluyla oluşmaktadır. En dikkat çeken nota değişimleri ve bunlarla ilgili örnekler aşağıda
işaretlenmiştir:

Şekil 7.İstiklal Marşı’nda Görülen Altere Sesler
Şekil 7’e göre altere sesler genellikle armonik minör kullanımlarında görülen 7. derecenin
tizleşmesi kuralına uygun olarak yapılmıştır. Mi Minör tonuna bağlı olarak Re’nin tizleşmesi, La minör
tonuna gelirken 7.derece yani Sol notasının tizleşmesi, Sol majör tonunun dominantı olan Re majörün
yedeni Do notasının tizleşerek Do# olması, yine ana tonun dominantı olan Si majörün yedeni olan La
diyez’in kullanımı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Belirlenen ana ve ara tonlara geçişlerde
genellikle yeden seslerinin tizleştirilerek kullanımı tipik bir armonik minör durumuna örnek olarak
gösterilebilir.
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3. Vokal İcrada Görülen Güçlükler ve Prozodi Hataları
Bugüne kadar İstiklal Marşı’nın prozodi açısından hatalı olduğuyla ilgili birçok yazı kaleme
alınmış (Günsel, 1990; İpşiroğlu, 1990), zaman zaman ise melodik yönden düzeltilmesiyle ilgili
önerilerde bulunulmuştur (Selçuk, 1990; Yener, 1990). Her ne kadar durum böyle bile olsa halk ve belli
akademik ve sanatsal kesimler tarafından tepkiyle karşılanan bu durum nihayetinde aynı yerinde kalarak
güncelliğini korumaktadır. Açık ve kapalı hece durumları (Bilgin, 2004; Sonsel ve Bilgin, 2019;
Büyükbayram ve Tansever, 2020), vurgu ve tonlama dinamikleri düşünüldüğünde bestenin kurallara
pek uygun olmadığı görülmektedir. Metin okuyuculuğunda görüldüğü gibi, eğer okuyucu çabuk bir
şekilde ve doğru olarak fakat ifadesiz bir şekilde okursa, her kelimeye eşit vurgu yaparsa, sözcük
gruplarını anlamadıysa ve noktalamaların çoğunu göz ardı ediyorsa, virgüllere ve duraklama gerektiren
diğer işaretlere dikkat etmiyorsa, metni tam olarak anlayabileceğini söylemek olası değildir (Rasinski,
2004). Bu açıdan düşünüldüğünde, tonlaması, nefes yerleri, açık kapalı hece uyumu gibi kuralların göz
ardı edilmesi ya da tek düze icra edilmesinin istiklal marşının anlaşılması ve ifade edilmesi açısından
güçlükler doğuracağı aşikardır. Özellikle açık-kapalı hece ve vurgu gerektiren, öne çıkarılmak istenen
hece kullanımlarına göre ezgisel oluşumların ayarlanmaması sözcüklerin yutulması, yanlış heceleme ve
diksiyon bozukluğu gibi söyleme güçlüklerini de beraberinde getirecektir. Çünkü yazılı ve sözlü
anlatımın müzikteki anlatım ile direk ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda anlatılmak
istenenlerin aynı nüanslarla karşıya yansıtılmak istediği görülmektedir (Büyükbayram ve Tansever,
2020). Bu bağlamda, İstiklal Marşı gibi o dönem yarışma kapsamında bestelenen çoğu bestenin de
prozodi açısından pek uygun olmadığı görülmüştür (Sonsel ve Bilgin, 2019).
Eserde görülen bir diğer icra güçlüğü ise nefes yerlerinin bulunduğu bölümlerdir. Bu bölümlerin
yer aldığı kısımlar sözel mısraların henüz bitmediği noktalardır. Böylesi bir kullanım, dinleyen, icra
eden ve öğreten herkes için bir güçlük oluşturmaktadır. Dinleyenler için sözel ifadelerin
anlamlandırılmasında zorluklar meydana getirirken, icra edenler için de yine sözel birlikteliğin
sağlanmasında güçlükler meydana getirmektedir. Eğitim açısından düşünüldüğünde öğrenciye sözel
mısraları ve melodi birliğini aktarmaya çalışan öğretmen, nefes yerlerinin doğru alınması aşamasında
vokal ve anlamsal kopukluk, ezgisel hafıza kaybı, ezgi ve söz bütünlüğünün bozulması gibi durumları
yaşamaktadır. Bu durum öğrencilerin kısa sürede melodiyi ve sözleri unutarak karıştırmasına sebep
olabilmektedir. İlk kıtanın bestesi söz başlangıcından itibaren nefes yerleri ile tekrar mısralandırılırsa
şu şekilde bir yapı ile karşılaşılmaktadır:
“Korkma sönmez bu şafaklarda*
Yüzen Alsancak*
Sönmeden yurdumun üstünde*
Tüten en son ocak o benim milletimin*
Yıldızıdır parlayacak o benimdir*
O benim milletimindir ancak*”
Görüldüğü gibi, “*” ile gösterilen nefes yerleri anlamsal birlikteliği bozmaktadır. İstiklal Marşı’nın
okunduğu çoğu platformda ise belirlenen bu nefes yerlerine dikkat edilmediği görülmektedir. Hal böyle
iken cümlelemelerde farklılar meydana gelmekte buda anlamsal farklılıkların doğmasına sebep
olmaktadır. Bunun yanında ‘Sönmede yurdumun üstünde’ derken ‘n’ harfinin unutulması, ‘Hakk’a
tapa’ derken yine ‘n’ harfinin unutulması, ‘ni milletimin’ derken yine ‘n’ harfinin unutulması ya da
sözlere odaklanan öğrencilerde görülen melodi yanlışlıkları, ayrıca “parlayacak” kelimesindeki “La”
hecesinden gereğinden fazla uzatılması istiklal marşının eğitimi aşamasında karşılaşılan kimi
güçlüklerden bazıları olarak gösterilebilir.
Görüldüğü üzere özellikle müzik eğitimi almamış bir birey için İstiklal Marşı’nın melodik
zorluğuna ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında da dörtlü aralıklarının eserin
başından sonuna kadar sık kullanımı eğitimsiz bir kulak için zorlayıcı bir unsur olmasına dikkat
çekilmiştir. Her ne kadar yanaşık seslerin kullanım oranı yüksek olsa da dörtlü aralıklarına ara ara yer
verilmesi eğitimsiz bir icracı için oldukça güç bir durumdur. Buna ek olarak yanaşık seslerde meydana
gelen noktalı sekizlik ile başlayan tartımsal kalıplarının kullanım sıklığı da öğrenciyi ve eğitimsiz bir
kulağı zorlayan önemli etkenler arasında gösterilebilir.
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4. İstiklal Marşı ve Çocuk Şarkılarının Karşılaştırılması
Okunma sıklığı açısından bakıldığında İstiklal Marşı’nın sürekli olarak icra edildiği en önemli
ortam eğitim-öğretim ortamları yani okullardır. Haftada en az iki kez bütün öğrenciler tarafından
okunan İstiklal Marşını bu bağlamda eğitim müziği açısından da değerlendirmek yararlı olacaktır.
Söz ve ezgi uyumuna daha önce ayrıntılı olarak değinilmişti. Bu durum bilhassa eğitim müziği
açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında, araştırma kapsamında incelenen ses alanı
düşünüldüğünde orijinal tonu Sol Minör (Gm) olan İstiklal Marşı’nın çocukların ses sahası dışında
olduğu görülmektedir. Nitekim bu sorunu çözmek adına 1,5 ton aşağı düşürülerek Mi Minör (Em)
tonuna transpoze edilmiştir. Yapılan bazı araştırmalar çocuklara ait ses sınırlarının Re-La aralığında
olduğu göstermektedir (Büyükbayram ve Tansever, 2020). Bunun yanında, çocuk şarkıları üzerine
yapılan araştırmalarda ise Türk çocuk şarkılarının ses alanlarının yaklaşık 10 yarım ton içerdiği yani
küçük yedili ve büyük yedili aralıklarının arasına denk geldiği tespit edilmiş (Göher, 2006) ve
Cumhuriyetten günümüze okul şarkılarının C4-D5 ses alanı içinde daha yoğunluk gösterdiği
görülmüştür (Sağer, 2002). İstiklal Marşı’nın ise 11’li (bir buçuk oktavı geçkin) ses aralığına sahip
olması eğitim müziği açısından çoğu zaman tartışma konusu olmuştur. Bu çerçevede düşünüldüğünde,
istiklal marşı ses alanının eğitim müziği açısından zorluklar doğuracağı açıktır. Her ne kadar Mi Minör
tonuna tranpoze edilmiş olsa da ülkemizde yapılan çoğu törende bu göz ardı edilerek gelişi güzel şekilde
kimi zaman Sol Minör kimi zaman ise Mi Minör tonlarının karışık kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu
durum İstiklal marşının okunmasında tonal bir bütünlüğün olmadığını göstermektedir.
Bunun yanında çocuk şarkılarının çoğunluğunun görüldüğü 4/4’lük ritim kalıbı İstiklal Marşında
da görülmektedir. Tek fark istiklal marşının auftak yani eksik ölçü başlıyor olmasıdır. Bu durum Türk
çocuk şarkılarında nadir görülen bir durumdur (Göher, 2006). Bunun yanında ezgisel aralık olarak Türk
çocuk şarkılarında görülen yanaşık ses kullanımı büyük-küçük ikili hareket (Göher, 2006) İstiklal
Marşında da kendini göstermektedir. Buna ek olarak ise, dörtlü ve beşli aralık kullanımları ile oktav
iniş-çıkışları İstiklal Marşı’nın okunmasını güçlendiren bazı önemli ezgisel aralıklar olarak
görülmektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Her milletin Milli Marşı kendi toplumu için bir gurur, mutluluk ve coşku kaynağıdır. İstiklal Marşı,
her ne kadar marş formunda yazılmış olsa da içerisinde barındırdığı yaşanmışlıklar, bizlerde coşkunun
yanında bir hüzün etkisi de bırakmaktadır. İstiklal Marşı’nın müzikal özellikleri açısından seslendirim
özelliklerinin incelendiği bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
 İstiklal Marşı’nın orijinal tonu “sol minör”, temposu dörtlük birim vuruşa 80 metronomdur.
Ancak günümüzde resmi törenlerde, okullardaki bayrak törenlerinde, spor müsabakalarında, vb. marşın
icra edilmesini gerektiren etkinliklerde “İstiklal Marşı” farklı ton ve tempolarda seslendirilmektedir.
 İstiklal Marşı, ses genişliği bakımından 11’li (bir buçuk oktavı geçkin) ses aralığına sahiptir.
Bu durum eğitim müziği, vokal icra performansı, kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen törenlerde
yapılan seslendirmelerde çeşitli güçlükleri beraberinde getirmektedir.
Bu tespit farklı araştırmacılar tarafından da dile getirilmiştir. Günlük, 1990 ve İpşiroğlu, (1990),
eğitim müziği ve toplumsal icra açısından da zorlayıcı olduğunu, Sonsel ve Bilgin, (2019), bestenin
ortalama olarak geniş ses aralığında olması görkemli olmasını sağlarken, okunma zorluğu yarattığını
ifade etmiştir. Egüz, 1999 ve Değer (2012)’in çocukların ses sınırları ile ilgili yaptığı çalışmalar göz
önüne alındığında hem marşın eğitimi hem de seslendirilmesi bağlamında güçlükler yaşandığı
görülmektedir.
 Ezgisel bakımdan Marş, her ne kadar melodik olarak güzel kabul edilse de içerisinde ezgisel
açıdan zorlayıcı aralıklar bulunmaktadır. Bu husus marşın seslendirilmesinde müzik eğitimi almamış,
özellikle müzikal yetkinliği az olan bireyler için oldukça zorlayıcı bir etken olarak görülmektedir.
 Prozodi bakımından Marş, nefes yerlerinde meydana gelen anlatım bozuklukları, şiirdeki kalıp
ve hece sayılarının eşit olmamasından kaynaklı ezgi ve söz uyumunda sorunlar yaratmaktadır. Bu
durumun bestenin güfte gözetilmeden yapılmış olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.
Yarman (2011) da marşın seslendirmesinde müzikal ifadenin söz unsuru ile uyuşmaması
durumunun vokal icra ve anlamsal bozukluk gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiğini belirtmiştir.
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Tüm bu tespitler neticesinde İstiklal Marşı’nın nefes, ses aralığı, ezgisel aralık ve prozodi unsurları
göz önüne alınarak müzik bilimciler ve eğitimcilerle birlikte yeniden düzenlenmesinin gerekliliği ile
ilgili bilimsel tartışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca mevcut durumda
İstiklal Marşı’nın belli bir standart çerçevesinde seslendirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde sunulan seslendirme örnekleri ve önerilerin dikkate alınması
gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Bilgin, S. (2004). Eğitim Müziğinde Prozodi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze
Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta.
Büyükbayram, O. A. ve Pınar Tansever, L. (2020). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi'nde En Çok
Kullanılan Çocuk Şarkılarının Notalarının, Çocukların Yaşlarına Uygunluğunun
Değerlendirilmesi ve Şarkıların Türk Dili Prozodi Kurallarına Göre İncelenmesi. İstanbul Aydın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 223-245.
Çağbayır, Y. (2016). İstiklal Marşı'nın Tahlili. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 16. Baskı, Ankara.
Çetin, M. (2003). İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
Çetin, N. (2010). İstiklâl Marşımızın Tarihî, Edebî, Dinî ve Kültürel Kaynakları. Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim, 121, 6-32.
Çetin, N. (2012). İstiklal Marşı'mızı Anlamak. Öncü Kitap Basımevi, 4. Baskı, Ankara.
Değer, A. Ç. (2012). Çocuk Korolarının Eğitiminde Bir Yaklaşım Olarak Eğitsel Oyun Kullanımının
Öğrencilerin Müziksel Erişi Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Duymaz, R. (2014). İstiklâl Marşı’mıza Yakından Bakış, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 4(7): 2-3.
Dündar, M. (2006). Anaokulu ve İlköğretimin Birinci Kademesinde Şarkı Öğretimi. Eurasian Journal
of Educational Research (EJER), (22).
Egüz, S. (1999). Toplu Ses Eğitimi 1. Ankara: Doğuş Matbaacılık.
Göher, F. (2006). Türk ve Batı Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Günlük, A. (1990). Otuz Beş Yıllık Müzik Eğitimcisi Hikmet Günsel İstiklal Marşı'nı Yorumladı: Marşı
Doğru Söylemek Kolay. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, Taha Toros Arşivi
(001522552006), İstanbul.
İpşiroğlu, N. (1990). İstiklal Marşı Neden Değişiyor?. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, Taha
Toros Arşivi, İstanbul.
Mills, J. (1995). Music In The Primary School. United Kingdom. Cambridge University Press.
Nettl, B. (1956). Music in Primitive Culture. Harvard University Press.
Önal, G. F. (2017). Ortadoğu Ülkeleri Milli Marşlarının Söz ve Müzik Biçimi Açısından
İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 153-177.
Özcan, N. (2001). İstiklal Marşı (Musiki). D.İ.A., İstanbul, 356-357.
Rasinski, T. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), 46-51.
Sağer, T. (2002). Cumhuriyetten Günümüze Okul Şarkıları Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.
Sağer, T. (2010). İstiklal Marşı Besteleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Aralık Yıl 3, S.5, 214-226.
Selçuk, L. (1990). İstiklal Marşını Değiştirelim. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, Taha Toros
Arşivi (001522539006), İstanbul.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

95

Sonsel, Ö. B. ve Bilgin, S. (2019). Ön Elemeyi Geçen İstiklal Marşı Bestelerinin Eğitim Müziği
Açısından İncelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 39(3).
Yarman, O. (2011). Prozodisi Aruz Veznine göre düzeltilmiş İstiklal Marşı. Erişim adresi:
http://www.ozanyarman.com/prozodistiklal.html.
Yener, F. (1990). İstiklal Marşının Müziği Değişmeli mi?. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi,
Taha Toros Arşivi (001522548006), İstanbul.
Yener, S. ve Duran, H. (2010). Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulusal Marşlarının Sosyo-Kültürel ve
Müzikâl Açıdan İncelenmesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (24), 185-206.
Yıldız, G. (2017) Ali Rifat Çağatay. İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.
Yılmaz, S. (2021). İstiklâl Marşı’nın Tahlili ve Diğer Devlet Marşlarıyla Mukayesesi, İstiklal Marşının
Kabulünün 100. Yılı Anısına Ulusal Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kütahya,
9-19.
Zeren, M. E. (2021). Türklerde İstiklâl Anlayışı ile Devlet ve Ordu Müziği Geleneği Kapsamında
İstiklâl Marşı’mız. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mart, C.4/1: 61-98.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

97

İSTİKLAL MARŞI’NDA MİLLÎ KİMLİĞİMİZİN KODLARI
THE CODES OF OUR NATIONAL IDENTITY
IN THE TURKISH NATIONAL ANTHEM
Ali BAL

Abstract:
Mehmet Akif Ersoy, who supported the War of İndependence with his pen and words, supported
the Kuvâ-yı Milliye without hesitation. It was never acceptable for the Ottoman Empire, whose political
unity was torn apart and lost its economic and military power, to be erased from these lands, destroyed,
and sentenced to captivity.
Akif, the loud voice of the Turkish nation, the founding and protective power of Anatolia, is one
of those who light the torch of salvation in order to revive the spirit that made this geography home and
to write a new epic. He defended the National Struggle both on the field and in the world of publications
without fear. He gave brave speeches from the pulpits in Balıkesir, Ankara and Kastamonu provinces,
taking the risk of martyrdom on the roads leading to independence. The National Anthem, the great epic
of liberation and establishment, which was written on March 12, 1921, when there were still enemy
soldiers in Anatolia and the Republic had not been declared yet, reminded us of our national identity,
light on our way, inspired our souls, and was instrumental in our resurrection. We learn what our
national identity is and what kind of a nation we are from the National Anthem. Independence for our
nation can never be given up and it is the only condition of being a nation. This power arises from the
faith of the nation. "Don't let my shrine's chest be touched by his private hand!" We also understand
why he was martyred in his line. For this reason, being a martyr is the greatest honor. In the line “A
rose for my heroic race…”, Akif gave morale to our nation by referring to historical victories. More
importantly, he used the concept of "race" and did not shy away from the political currents that were
effective at that time. Despite the multinational ethnic structure of the Ottoman Empire, the emphasis
on "race" is of course not in a very narrow sense, but rather our beloved nation, in which he enumerated
"The days that God promised you will be born..." against the West. "To gush Martyrs land tighter the
şüheda!" Even in his line, it is possible to see the codes of our nation, which is running to death for its
independence and homeland. “National Anthem” is our identity.
Keywords: national Struggle, martyrdom, independence, national identity, nation
Giriş
İstiklal Marşı, yazıldığı dönem ile değerlendirildiğinde sadece coşkusu, ezgisi ve şiirsel gücü ile
değerlendirilmemelidir. Tarih sahnesinden silinmek istenen, masa başında çizilen haritalara sıkıştırılan,
esarete mahkûm edilmek istenen Türk milletinin Batı’ya karşı haykırışı ve itirazıdır bu marş. Bu
dönemde Türk milleti tek cephe kalmıştır. Bu cephenin silah gücüne kalem ve söz gücü de eklenmiştir.
Mehmet Âkif Ersoy, bu cephenin manevî yönden tahkim ve teçhizatını sağlamlaştırmıştır. İstiklal
Marşı, milletimizin yekvücut bulmuş sesidir, birliğinin en yüce manzumesidir. Bu metinde bir milletin
hem şahlanışı hem de imanının tezahürü ve gereği olarak vatanı için şehadeti anlatılmaktadır.
Osmanlı’yı bölme düşüncesi iyice somutlaşmıştı. Etrafı her yönden sarılan Osmanlı’ya nefes
aldırmak istemeyen Batılı güçler, siyasî alanda özellikle masa başlarında isteklerini dayatıyordu. Bir
kurtuluş hamlesi başlatılmıştı. Bu hamleler bölgesel hareketler hâlinde yayılıyordu. Mehmet Âkif
Ersoy, tereddüt etmeden bu hamlelerin içinde yer almıştır. Millî Mücadele’ye sözüyle ve aksiyonuyla
destek vermiş ve Balıkesir’den başlamak üzere toplumu yönlendirmiştir. Onun sözünün tesirini bilen
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Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’ye daha fazla katkı vermesi için Ankara’ya Âkif’i davet etmiş,
Âkif de bu kutlu davete katılmış ve yolun çoğunu yürüyerek Ankara’ya gelmiştir.
Mehmet Âkif’in İdealizmi
Mehmet Âkif Ersoy, idealist bir eylem adamıdır. “İdeal diye, zihni realitelerin üstüne yükselerek
düşünce ve duygulara sürekli tatmin getiren tasavvurlara denir.” (Topçu, 2013: 41) Akif’te, İslam’ın
birleştirici gücünü fark eden ve bu gücü tüm İslam milletlerinin refahı ve kurtuluşu için harekete
geçirme düşüncesi mevcuttur. Âkif, Millî Mücadele için bu gücü kullanarak çok uluslu Osmanlı’yı
parçalanmaktan kurtarmak isteyecektir. Dönemin fikir akımları içinde tesirli olan ama işlevsel yönden
mevcut siyasal zeminde zayıflayan İslamcılık, Âkif için yine de bir çimento olarak görülür. Bu harcın
tutması ancak İslam’ın birleştirici rolüyle mümkün olabilirdi. Mehmet Âkif Ersoy, sadece Anadolu’da
değil, tüm İslam beldelerinde yankı uyandırmıştır. “Toplumu bir arada tutma, ayrışmalar ve çatışmalar
olmadan yekpare bir millet olma hedef ve gayreti, Akif’in en belirgin hareket tarzlarından biridir. Bunun
için toplumun çimentosu olarak gördüğü değerlere sıkıca sarılmayı salık verir.” (Çolak, 2011: 279)
“Âkif’in idealizmi, milliyet ve inkılâp, din ve mistiklik davalarına çevrilmiş olarak çok cepheli bir
karakter taşımaktadır.” (Topçu, 2013: 43)
İstiklal için yüksek bir şuur ve uyanış gerekiyordu. Âkif’in idealizmini sarsılmaz bir iman ve
istiklal yolunda çelikleşmiş bir karakter çiziyordu. Onun istikameti Anadolu ve Anadolu insanının iman
dolu göğsü idi.
“Kulaklarını bütün bütün en beklenmedik yerlere bile tutup gaipleri kollayan şair, bu hareket
üzerine, bütün karamsarlıkları atıp, ‘ey örtülere bürünmüş olan! Kalk’ ayetinin Peygamberden
başlayarak kıyamete kadar gelecek bütün mü’minlere seslenişini, bu sesin çınlayışını, duyarak ve
mizacının bütün ateşlilik, iyimserlik ve umutlarını bir silkinişte ayağa kaldırarak Anadolu’ya koşar.
Harp öncesi yıllarda, selâtin camilerinde, Fatih ve Süleymaniye kürsülerinde, fikrin ve gerçeğin
meşalesini tutuşturan Şair-Vaiz, Kastamonu’da, Sebilürreşat idarehanesinden başlayarak, cami cami,
köy köy, çeşme çeşme, yol yol, yürek yürek, Ankara Millet Meclisi’ne kadar bütün Anadolu’yu ruhça
geliştiriyordu.” (Karakoç, 1978:24)
Hayatı ve davası en büyük şiir sayılan Âkif’in ideali Âsım’dır. Fikirlerini daha da müşahhas hâle
getirmek için “Âsım” karakterini ortaya koymuştur. Âkif, kürsülerden anlattığı ve millî kimlikle
donattığı Âsım karakteriyle bir neslin inşâsı için gece gündüz mücadele etmiştir. Âsım,
milliyetçiliğimizin şiirle dile gelen muhteşem romanıdır, der Nurettin Topçu. Sanatını, milletinin
faydası ve hayrına hasreden Âkif, ideal bir âlem çizerek realist olduğu kadar coşkulu da bir dille eserini
var etmiştir. “Safahât’ının hepsine hâkim olan vatan hissi, ‘Âsım’da dikkate değer bir realizme
bürünmüştür. Âkif’in manzum romanı diyebileceğimiz bu idealist eserde en realist kalemle çizilmiş
tabiat parçalarının yanında Çanakkale Şehitleri’nin gömüldüğü ideal âlemi temaşa ediyoruz.” (Topçu,
2013: 45)
Mehmet Âkif Ersoy, Kur’an’a iman etmiş bir aksiyon adamı olarak kürsülerde hem dinimize hem
de örf ve tarihimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyordu. “Bu sebeple, Kur’an’a yürekten inanmış
bir insan olarak Âkif, milletin tehlikeleri atlatabilmesi kalkınabilmesi için iki büyük kuvvetin, kişilerin
ruhunda yer etmesini gerekli görüyordu: Bilinçli ve güçlü bir iman, tükenmez bir mücadele azmi.”
(Çakan, 2021: 44)
Millî Kimliğin İnşâsı
Millet kavramının üst bir anlamı ihtiva ettiğini ve daha kapsayıcı olduğunu ifade etmek gerekir.
Zira her kavim, millet olabilmiş değildir. Çünkü millet için gerekli olan dil, tarih, vatan birliği gibi
unsurları sağlamak kolay değildir. Bunun için asırlar geçmesi gerekir. Büyük destanlar oluşmasına ve
kahramanlıklarla dolu bir tarihe ihtiyaç vardır. “Millet, uzak geçmişte, çoğunlukla tarihten önceki bir
devirde, belirli bir yerde devlet kurmuş, bu devlet içinde uzun zaman müstakil olarak yaşamış; karılıklı
etkileşim neticesinde fertleri birbiriyle kaynaşmış, örf ve âdetler bakımından birleşmiş, aynı dili
konuşan fert ve ailelerden birleşik beşerî kütledir.” ( Arsal, 1975:58) Akif’te tarih ve toprak şuuru seciye
hâlini almıştı. Milleti vücuda getiren kutsalları çok iyi biliyordu. Milleti oluşturan fertlerin geçmişini,
hayat tarzını, örfünü, âdetlerini çok iyi bilen ve tasvir eden Âkif’in tasavvurunda müşahhas hâle gelip
cepheye koşan bu millete bir kimlik verilmeliydi. Bu kimliğin belirleyici unsurlarını konuşmalarında ve
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şiirlerinde vurgulayan Âkif, devrin siyasî hareketlerinin dışında, müstakil ve kendisine münhasır bir
üslûpla Anadolu insanını din ve millet çatısı altında birleştirmek için gayret ediyordu.
Âkif, yaşadığı çağdaki sosyal ve siyasî tartışmaları yakından takip eden bir mütefekkirdi. Millî
Mücadele’yi anlattığı kürsülerde millî kimliğin tüm unsurları üzerinden çağrı yapıyor ve herkesi bu
kutlu mücadeleye davet ediyordu. Öncelikle “millî” kelimesi üzerinde durmak lazımdır. Millî: “1.
Milleti ilgilendiren, milletle ilgili olan, ulusal; 2. Millete âit ve mahsus olan; 3. eski. Din ve millete âit
olan [“Dîne âit olan” anlamı zamanla eskimiş ve kelime sâdece “millete âit” mânâsında kullanılmaya
başlanmıştır]. (Kubbe Altı Lügatı. 15.10.2021 tarihinde http://lugatim.com/s/milli adresinden erişildi.)
Âkif’in şiirlerinde de resmettiği tablolardan anlaşılıyor ki o, millî duyguları dile getiriyor ama asla
kavmiyetçilik yapmıyordu. “Türk’ün Müslümanlıktan, milliyetçiliğimizin İslam’dan ayrılmayacağını
bize öğreten o oldu.” ( Topçu, 2013:46)
Mehmet Âkif Ersoy, “millî” unsurları çok iyi biliyordu çünkü Türk milletini çok iyi tanıyordu.
Bilhassa milleti bir arada tutan hem dinî hem de millî unsurları mezcetmiştir. Âkif, millî kelimesinin
dine ait olan anlamından hareketle Millî Mücadele’nin manevî kanadını güçlendirmiştir. Âkif, “ırk” ile
“millet” arasındaki farkı da gözetmiştir. Çünkü ırkta kan bağı ilişkisi vardır, irsiyete bağlılık gerekir.
Irkçılığa şiddetle karşıdır. “ Bu tema M. Âkif’in Süleymaniye Kürsüsünde ve Fatih Kürsüsünde adlı
eserleri ile Hakkın Sesleri ve Hatıralar’daki bazı şiirlerinde, Safahat’ın çok temel düşüncelerinden olan
‘İslam milleti’ fikrinin dağılmasına karşı duyulan tepkinin bir ifadesi olarak önemli bir yer tutmaktadır.”
(Gökçek, 2014:185)
Millet geniş şümullü bir kavramdır. Âkif’in çağrısının tüm Türk coğrafyalarında karşılık
bulduğunu da ifade etmek gerekir. Millî kimlik olmadan milletin ruhu ve gücü fark edilemezdi. Âkif,
millî bir kimlik var etme ve bu ruhu uyandırma ve şahlandırma hamlesi başlatmıştır. Bunda da muvaffak
olmuştur. Âkif’in millet tasavvuru, Nurettin Topçu’nun çok isabetli ve güçlü bir şekilde yaptığı millet
tarifinde vardır. “Millet, kökleri mâzide, gövdesi hâlde bulunan, dalları ve yaprakları istikbale uzanan,
geçmişte, hâlde ve gelecekte hatıraları, temayülleri ve tasavvurlarıyla birleşmiş olan varlıktır. Mâziden
gelip hâlden geçerek istikbale akan bir nehir gibidir. Milleti yaşatan hayati kuvvetler onun mâzisinde
gömülüdür.” (Topçu, 1978: 17)
İstiklal Marşı, kahraman Türk milletin verdiği istiklal mücadelesinin destanıdır. Bu destanı yazan
da bizâtihi Türk milletidir. Maddî veya mânevî bakımdan kimseye bağlı ve tâbi olmama, kimsenin
buyruğu altında bulunmama, bağımsızlık gibi anlamları ihtiva eden “istiklal” kelimesi Türk milletinin
parolası olmuştur. İstiklale vasıl olmak, istikbali de emniyete almaktı. Bu uğurda şehadet en yüce
makamdı. Tüm bu unsurlar İstiklal Marşı’mızda coşkulu bir biçimde terennüm edilmektedir. Âkif,
adeta kanımızı harekete geçirmiş, Türk’ün kim olduğunu, kimliğini, ruhunu, mizacını ve tüm tabiatını
tüm dünyaya haykırarak milletimize cesaret aşılamıştır. “İstiklal Marşımız, en kısa söyleyişle, Millî
Mücadele tarihimizin en veciz ifadesi, cennetle müjdelenen şehitlerimizin; anaların kuzusu,
milletimizin gözbebeği isimsiz kahramanlarımız Mehmetçiklerimizin kitabesidir.” (Çağbayır,
2011:153)
Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı
İstiklal Marşı işgale karşı duran, hürriyetine bağlı ve vatanı için canını, malını ortaya koyan Türk
milletinin birlikte telaffuz ettiği bir destandır. Âkif, etnik temelli düşünceyi reddeder. Çünkü Osmanlı
coğrafyasında yaşayan ve “İslam milleti” olarak da telaffuz edilen kavimleri birleştirebilmenin ve Millî
Mücadele’ye dâhil edebilmenin yolu hepsini kucaklayacak bir söylemden geçiyordu. Bu da ancak üst
bir kimlik inşâ etmekle mümkündü. Âkif, tüm bu yolları denemiştir. Konuşmalarında, şiirlerinde bu
mesajı vermiştir. “Mehmet Âkif Ersoy’un Kastamonu’da Nasrullah Camisi’nin kürsüsünde yaptığı
konuşmanın metni, Sebilürreşat dergisinin 464. sayısında basıldı. Mehmet Âkif, konuşmasında halkı,
birliğe, Millî Mücadele’ye katılmaya teşvik etmiş ve zafer umudunu aşılamıştır. Sevr Anlaşması’nın
“yırtılması” ve “parçalanması” gerektiğini ilk kez burada o söylemiştir.” (Duymaz, 2011: 55) Âkif’in
burada yaptığı konuşmaların halkı millî birliğe davet ettiği ve Sevr Anlaşması’nın olumsuz havasını
dağıttığı bilinmektedir.
“Eşref Edip’in anlattığına göre: Kastamonu dönüşünde Mustafa Kemal Paşa, Âkif’le ikisini davet
ederek konuşmuş, onların İstanbul’dayken de Millî Mücadele’ye yaptıkları hizmetleri bildiğini
söylemiş, Âkif’in Kastamonu’da yaptığı konuşmalar için de: Sevr muâhedesinin memleket için ne feci
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bir idam hükmü olduğunu Sebilürreşâd kadar hiçbir gazete memlekete neşr edemedi. Manevî
cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürreşâd’ın büyük hizmeti oldu. Her ikinize de bilhassa teşekkür
ederim.” (Düzdağ, 2013: 116)
İstiklal Marşı ile büyük bir millet olmanın getirdiği zafer anlatılırken millî kimliğimizin temelini
oluşturan ögeler bazen açıktan bazen de örtülü bir biçimde verilmiştir. Türk edebiyatının en eski
metinleri destanlardır. Türk milletinin hafızasında yaşayan kahramanlık metinleri adeta bilinçaltımızda
kodlanmıştır. Millet olmanın gereğini yerine getiren Mehmetçiklerimiz de aynı ruh ve heyecan ile
cepheden cepheye koşmuştur. “1919 Mayısından itibaren Anadolu’da başlayan Millî Mücadele,
gerçekten destanlara özgü bir ruh hâli ile sürdürülüyordu.” (Kocakaplan, 2002: 15-16)
İstiklal Marşı’mızın böyle bir kahramanlık destanını anlatıyor oluşu da tesadüfî değildir. Batı’daki
ulusçuluk fikri Osmanlı aydınları üzerinde de etkisini gösteriyordu. Millî Mücadele’yi yürüten ana
kadronun da bu fikirlerin etkisi altında olduğunu ortadır. “1920 yılı sonlarına doğru Genel Kurmay
Başkanı ve Batı Cephesi Kumandanı İsmet (İnönü) Bey, Millî Eğitim Bakanı Dr. Rıza Nur Bey’e
başvurarak ‘Millî heyecanı koruyacak, millî azim ve imanı manen besleyerek zinde tutacak Marseyyez
örneğinde bir millî marşın hazırlanmasını teklif etti.” (Kocakaplan: 16)
İstiklal Marşı yazma yarışması bu düşüncelerle açılmıştı. Bilindiği üzere Âkif bu yarışmaya
katılmadı. Daha sonra ise kendisinden bizzat talep edildi. Çünkü yarışmaya katılan eserler Türk
milletinin bu büyük zaferini tam anlatamamıştı. Diğer taraftan devam eden bir mücadele vardı. “İnönü
Zaferi Millî Mücadele’de yüzlerin gülmeye başladığı bir galibiyettir. Bu zaferden sonra kazanılmış
morali muhafaza edecek bir millî marşa ihtiyaç olduğu dillendirilmeye başlanmıştır. Meclis, yeni bir
ordu kurarken bu orduyu ayakta tutacak, ona moral verecek güçleri de harekete geçirme çabasındadır.”
(Yıldırım, 2007: 230)
Aziz milletimizin varlık yokluk mücadelesini dönemin ruhunu çok iyi tahlil eden ve yüksek bir
şuurda olan Mehmet Âkif Ersoy’un şiirleştirmesi çok tabiîdir. Millî marşı ancak kendisinin
yazabileceğine olan inancı teyit eden bir hayat ve iman Âkif’te ziyadesiyle mevcuttu. “Aziz vatanımızın
sıhhat ve selameti, büyük milletimizin birlik ve beraberlik davası Âkif’in azminin kaynağı olmuştur.
Vatan, millet ve devlet onun hafızasında yerini bulmuş en kutsal değerdir. Âkif, bu kutsal değerler
uğruna rahatını, sanatını ve hatta hayatını feda etmiştir.” (Canım ve Çalık, 2001: 88)
Dönemin şartları düşünüldüğünde Âkif, hayatıyla da şiir yazan bir şair ve eylem adamı idi. Büyük
fedakârlıklara katlanarak Millî Mücadele içinde yer almıştır. Onun bu yüksek ahlak ve imanı İstiklal
Marşı’nı yazmak için yeterli idi. Zaten şiire olan hâkimiyeti bilinen ve kabul gören bir şairdi. “Mehmet
Âkif, imanıyla, yaşadığı hayatla, Anadolu’nun asırlık ızdıraplarını nefsinde hisseden büyük ruhuyla;
zulme, küfre karşı zaman zaman zaptedemediği isyanıyla Millî Mücadele’nin örnek şahsiyetidir.
Ondandır ki o, Millî Mücadele’nin destanî marşını yazmakta güçlük çekmez. Hatta diyebiliriz ki, İstiklal
Marşı’nı yalnız o yazabilirdi.” (Doğan, 2006: 58)
Mehmet Âkif Ersoy’un “Türk” vurgusu da önemlidir. İstiklal Marşı’nda ortaya koyduğu “millet”
ile diğer şiirlerindeki Türklük vurgusu dikkat çekmektedir. “Âkif dini bütün bir Müslümandır ve Türk
milliyetçisidir. Türk olmanın gururunu içten duymuştur:
Türk eriyiz silsilemiz kahraman…
Müslümanız Hakk’a tapan Müslüman” (Canım ve Çalık, 2001: 88)
Mehmet Âkif Ersoy, Anadolu’da bu düşünceyi halkın kalbine işliyordu. Özellikle Sebilürreşâd
dergisi büyük bir uyanışa vesile oluyordu. Ayrıca camilerde yaptığı vaazlarda da bir milleti yeniden
şaha kaldırıyor ve diriliş ateşini yakıyordu. Ahmet Kabaklı, bir roman kurgusunda Âkif’in dilinden
aktardığı eserinde onun bu millî ruhu nasıl işlediğini anlatır. “Milletler topla tüfekle, ordularla,
tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi
havasına, kendi menfaatlerine düştükleri zaman yıkılır.” (Kabaklı, 2003: 78)
Mehmet Âkif Ersoy’un vatanın tüm sathına yayılan ve müspet karşılık bulan çağrısı Türk milletini
birleştirmiştir. Destanlaşan Millî Mücadele’de millî şuur olmasaydı parçalanma artacak ve vatan
düşecekti. Çünkü vatan kavramı Türk milleti için çok değerlidir. Vatan, sadece üzerinde yaşadığımız
toprak parçası olarak görülmemiştir. İstiklal Marşı’nda da bu vurgu çok bellidir:
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
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Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!”
Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal Marşı ile sadece hâli resmetmemiştir, mazi ve müstakbeli de anlatmış
ve tarihimizi bir bütün olarak aktarmıştır. Âkif, belki de tüm bu unsurları birleştirdiği için milletimizin
kahramanlık destanını yazabilmiştir. Çünkü millî kimliğimizi oluşturan değerlerle bezenmiştir İstiklal
Marşı.
“Kahraman Türk Ordusuna” ithaf edilen İstiklal Marşı’nın girişinde Türk milleti ve onun
bağımsızlık sembolü olan bayrağımıza hitap ediliyor. Sonraki dörtlüklerde Türk milletinin vasıfları
sıralanıyor ve görevleri hatırlatılıyor. Ardından vatanımızın kutsallığı anlatılıyor ve milletimizin zaferi
ve mutluluğu ile sona eriyor. Marşın isminin “istiklal” ile başlaması, Türklerin istiklale aşk derecesinde
bağlılıklarıyla izah edilebilir. Âkif, bu marşı orduya hediye ediyor, sahiplenmiyor. Millî bir şuur
oluşturuyor ve tüm millete mal ediyor.
Sonuç
Milletin eseri olarak sunulan İstiklal Marşı’nda, bu eserin failinin vasıflarını görmek mümkündür.
Çünkü her eser, müessirinden izler taşır, onun üslûbunu yansıtır. Marşın faili Türk milleti olduğuna
göre, marşın metninde millî kimliğimizi oluşturan unsurları metnin anlamından, çağrışımlarından,
sembollerinden çıkarabiliriz.
Millî kimliğimiz İstiklal Marşı’nda kodlanmıştır. Bu kodu da marştaki mesajı ruhunun
derinliklerinde hissedebilen kahraman milletimizin fertleri çözebilir. Bu elbette aidiyet hissi ve millî
şuur ile mümkün olabilir. Vatanı için canını feda edenlere “şehit” denmiştir. Türk milleti kimdir,
kimliğini neler oluşturur, özellikleri nelerdir, denilecek olsa İstiklal Marşı’na bakmak yeterlidir. İstiklal
Marşı’nda millî kimliğimizin kodlarını şöyle sıralanabiliriz:
Bayrak: Türk milletinin hâkimiyetinin sembolüdür. Rengi ve yıldızıyla milletimizin özelliklerini,
bağımsızlık mücadelesini anlatır.
Ocak: Milleti oluşturan ailenin yaşadığı yer. Burada son aile kalıncaya kadar vatanı koruma mesajı
vardır.
Yurt: Vatandır, uğruna şehit olunur. Şehit kanlarıyla sulanan toprağımızdır.
Kurban olmak: Kutsal bir kavram olan kurban, dinî olarak Allah’a yakınlaşma amacıyla kesilen
hayvanlara denir. Ancak burada vatan için can vermek anlamındadır. Milletimize has olan bu yüce
duygu da millî kimliğimizi var eden önemli bir değerdir, ruhumuza işlenen manevî bir koddur.
Kan: Yurdumuzun bağımsızlığı için akan şehit kanlarıdır. Vatan toprakları bu kanla sulanmıştır.
Kahramanlık: Türk milleti dünyada en çok destana sahip milletlerdendir diyebiliriz. Kahramanlık
destanlarımız bir hayli mevcuttur. Destanın doğması, yayılması için büyük kahramanlıklar şarttır. Millî
Mücadele de büyük bir destandır ve bu destanı kahraman Türk milleti yazmıştır.
Hakk’a tapmak: Allah’a iman en büyük güçtür ve meydan okumadır. Âkif, Türk milletini esir
almak isteyenlere karşı ancak Allah’a secde ederiz, ona itaat ederiz, başka güç tanımayız, demiştir.
Hür: Türk milleti esarete boyun eğmemiştir. Canını vermiştir ama hürriyetini vermemiştir. Bu
duygu da milletimizin en seçkin vasfıdır.
Dağları yırtmak: Destan dönemlerine bir gönderme diyebiliriz. Ergenekon’u hatırlatıyor. Bu
İman: Türk milletinin özünü muhafaza eden şuurdur.
Medeniyet: Âkif, İslam medeniyetini savunur ve Batı’yı canavar olarak görür. Bizim millet olarak
ortaya koyduğumuz cihanşümul bir medeniyetimiz vardır. Tüm insanlığın hakkını savunur, âdildir. O
da İslam medeniyetidir.
Hakk’ın vaadi: Doğrudan Kur’an’ın müjdesidir bu.
Toprak: Vatan toprağının altında şehitler yatmaktadır. Toprak kutsaldır.
Kefen: Türk milleti savaşa kefenini giyerek çıkar. Çünkü ölünce şehit olacağına inanır. Sultan
Alpaslan da Malazgirt Savaşı’na kefenini giyerek çıkmıştır.
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Şehit: Şehitlik en yüce mertebedir. Millî kimliğimizin en yüksek mertebesidir. “Türk kimdir?”
denilse, vatanı ve dini için şehit olmayı göz alan kahramandır, denilebilir. İstiklal Marşı’nın özünü
oluşturan ana duygulardandır.
Cennet vatan: Vatanın kutsallığını sıkça vurguluyoruz. Elbette kuru bir toprak olarak görülemez
vatan. Vatan ve hürriyet varsa dini vecibelerinizi yerine getirebilirsiniz. Namusunuz ve canınız
emniyettedir.
Vatandan cüda kalmak: Türkler, vatanlarını terk etmezler. Vatandan ayrı kalmak ölüm gibidir.
Mabet: Türk milleti için mabet birliğin, imanın ve huzurun yeridir. Zaten savaş da din ve vatan için
yapılır.
Namahrem: Doğrudan namusun korunması için millî benliğimize işlenen bir kavramdır. Maraş’ta
Sütçü İmam’ın başlattığı hamle de budur.
Ezan: İslam’ın şiarıdır. Nasıl ki bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür, ezanda dinimizi hür
biçimde yaşayabildiğimizin işaretidir.
Din: İslam, Türkler için ruhtur. Millî benliğin, şuurun mayası, özü İslam’dır.
Secde: Allah’ın huzurunda eğilmek. Milletimizin başka bir güç karşısında eğilmeyeceğini
anlıyoruz.
Ruh-i mücerret: Bedenden ayrılan ruh. Âkif, öylesine bir coşkuyla kendinden geçiyor ki ruhu
bedenini terk edip arşa ulaşıyor.
Arş: Allah’ın kudretinin göründüğü gökyüzünün en sonuncu katı.
İstiklal Marş; milletimizin destanıdır, hürriyetinin vesikasıdır, Anadolu’nun Türk ve İslam yurdu
olduğunun belgesidir. Cephede bin bir zorlukla ve kahramanlıkla verilen Millî Mücadele’nin
ruhumuzdan ve iman göğsümüzden neşet eden terennümüdür. Bu marş, Türk millî şuurunun özüdür,
temelidir, millî kimliğimizin kendisidir.
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ANKARA GÜNLERİ
Aliye USLU ÜSTTEN

Giriş
Şehir ve mekânlar, birçok şair ve yazar için birer kültür ortamı ve mektep vazifesi görmüştür. Bu
durum aynı zamanda onları yerleşik olma, bir şehrin yerlisi olma, aidiyet duygusu üzerinden ve buna
duyulan ihtiyaç neticesinde ortaya çıkan “mekân bilinci”ne ulaştırmıştır.
Mehmet Âkif Ersoy, Millî Mücadele döneminde pek çok şehirde vaazlar vermiş olmasına rağmen
Mısır’a gidişine kadar başkent Ankara, yaptığı çalışmalarla önemli bir yere sahip olmuştur. Tâceddin
Dergâhı, Mehmet Âkif Ersoy’un Ankara’ya gelişinden önce de dinî bir toplanma merkezidir. Ancak
Âkif’in Ankara’ya gelişiyle sadece dinî meselelerin değil, millî meselelerin de konuşulduğu bir mekân
hâline dönüşür.
Âkif’in Ankara’ya Gitmesine Zemin Hazırlayan Olaylar
Mehmet Âkif Ersoy, Balkan savaşları sırasında millî mücadelenin teşkilatlanmasında önemli yeri
olan Heyet-i Tenvîriyye’ye katılarak halkı edebiyat aracılığı ile aydınlatma görevini üstlenmiştir.
Burada Recâizâde Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid, Süleyman Nazif ve Cenap Şahabettin ile
çalışmıştır (Okay ve Düzdağ, 2003, s. 19). Halkın ümitsizliğe düşmemesi ve orduya destek vermek için
Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde vaazlar vermiştir. Bunlar aynı zamanda Sebîlürreşâd
dergisinde yayımlanan yazılarıdır. I. Dünya Savaşı sonunda memleketin içinde bulunduğu ağır
mütareke şartları ve Yunanlıların İzmir’e çıkması nedeniyle millî mücadeleye fiilen katılma kararı alır.
1920 Şubat’ında önce Balıkesir’e giderek Kuvâ-yi Milliyecilerle görüşür. Halkı birlik ve beraberliğe
teşvik etmek için çeşitli yerlerde vaazlar verir. İngilizlerin İstanbul’u işgali üzerine Anadolu’da başlayan
harekete destek vermek amacıyla nisan ayında Ankara’ya gitmeye karar verir ve gizlice yola çıkar.
Ertuğrul Düzdağ, Âkif’i Ali Şükrü Bey’in Ankara’ya davet ettiğini şöyle anlatır: “Nihayet
İstanbul’da hizmet imkânı kalmadığını gören Âkif Bey, o sırada dergiye gelen Trabzon Mebusu Ali
Şükrü Bey’in ‘Heyet-i Temsiliye adına kendisini Ankara’ya davet etmesi üzerine itibarlı ve yüksek
maaşlı işini ve ailesini bırakarak 10 Nisan 1920 tarihinde gizlice Ankara’ya doğru yola çıkmış.” (Güler,
2021, s. 274.
Âkif, oğlu Emin’i de yanına alarak 23 Nisan 1920 günü Ankara’ya ulaşır. Âkif’in oğlu Emin Âkif,
bu yolculuğu, babasının “büyük bir telakki ettiği bu savaşa nasıl iştirak ettiğini bugün benim kadar
yakından bilen yoktur” diyerek anlatır (s. 41). Ankara’da yayımlanan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, bu
gelişi 28 Nisan 1920 tarihli sayısında “İslam Şairi Mehmet Âkif Bey Ankara’ya geldi.” diyerek
duyurmuştur (Köç, 2019, s. 113). Emin Âkif, Ankara’ya gelir gelmez ilk önce babasının Mustafa
Kemal’le görüştüğünü söyler. Eskişehir’den trenle gelerek yaylı bir araba ile Millet Meclisine giderler
(Ersoy, 2017, s. 44).
Mehmet Âkif Ersoy, Ankara’ya geldiğinde ilk önce Aslanhâne semtindeki Çakallı Hoca’dan
kiraladığı evde ikâmet eder (Öztürk, 2008, s. 215). Halkı bilinçlendirmek için oğlu Emin ve birkaç
arkadaşıyla Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya, Balıkesir ve Konya’yı dolaşır (Köç, 2019, s.
115). Buralarda Millî Mücadele’yi teşvik eden konuşma ve vaazlarıyla mücadeleye destek verir. Âkif’in
müslüman bir aydın sıfatıyla Millî Mücadele’ye katılması, halkın zihnindeki İttihatçılarla ilgili şüpheleri
gidererek Kurtuluş Savaşı çalışmalarına önemli bir güç katmıştır. Nitekim bu sebeple ona “Millî
Mücadele’nin mânevî lideri” sıfatı verilmiştir.
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Balıkesir’den izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle Dârü’l-hikmeti’l-İslâmiyye’deki görevinden azledilen
Mehmet Âkif, Mustafa Kemal’in teklifi üzerine Burdur mebusu seçilir. Kastamonu’da Nasrullah
Camii’ndeki meşhur vaazı ve diğer konuşmaları, Eşref Edip’in Kastamonu’da tekrar çıkardığı
Sebîlürreşâd’ın üç sayısıyla Ankara’da neşredilen ilk sayısında yayımlanmıştır. Âkif, sadece vaazlarıyla
değil aynı zamanda gazete ve dergi yoluyla halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır.
Tâceddin Dergâhı
Yunan taarruzunun durdurulmasının ardından Âkif, Kastamonu’dan Ankara’ya döner. Zor
koşullarda Ankara’ya ulaşan Âkif’i, kendisine büyük hayranlık duyan Tâceddin Veli’nin torunlarından
Taceddin-i Veli Cami imamı Tevfik Çiftdoğan karşılar ve Taceddin Dergâhı’ndaki hususi iki odadan
birini Mehmet Âkif’e tahsis eder (Çantay, 1966: 83). Bu tarihlerde Ankara’da ciddi bir konut sıkıntısı
yaşanmaktadır. Mehmet Âkif, cami müştemilatlarına ve misafirhanelerine yabancı olmadığından
Tâceddin Dergâhının misafirhanesinde kalmakta bir beis görmememiştir.
Eşref Edip Fergan’ın, “Dergâh deyince dervişler, âyinler hatıra gelmesin. Eşraftan birinin âdeta
selâmlık dairesi. Ufak bir köşk gibi muntazam yapılmış. İçi dışı boyalı. Döşenip dayanmış, güzel ve
geniş bir bahçesi var. Türlü türlü meyveler. Önünde bir şadırvan, şırıl şırıl sular akıyor” şeklindeki
ifadeleri (1960, s. 152) ile yapılacak selâmlık binasını tarif eden Ankara İmar Meclisi’nin kararında
geçen kayıtlar tamamen örtüşmektedir. 1983’te evin restorasyonunda görev alan Prof. Dr. Ekrem Sezik,
İstiklal Marşı’nın yazıldığı yeri tayin etmek ve sokağa “Mehmet Âkif Ersoy Sokağı” adını vermek için
yapılan araştırmalar sırasında şairin İstiklal Marşı’nı Tâceddin Dergâhı’ndaki odasında mı yoksa ailesi
geldiğinde kiraladığı evde mi yazdığı konusunda şüpheye düşüldüğünü belirtir. Bunun üzerine Âkif’in
arkadaşının kızı Süheyla Karan’a danışılır. Karan’ın, o tarihlerde Âkif’in ailesinin Kastamonu’da
olduğu bilgisini vermesinin ardından sokağa “Mehmet Âkif Ersoy Sokağı” adı verilir (1986: 19).

Tâceddin Dergâhı’nın önceki ve günümüzdeki hâli
Eşref Edib hatıralarında o günleri şöyle anlatır: “O ne samimi günlerdi. Dergâh dergâh olalı böyle
günler görmemişti. Dergâh âdeta edebiyat ve mûsikî merkezi olmuştu. Üdeba gelir. Ehli ilim gelir,
sanatkârlar gelir, şiirler okunur, ilmi musâhabeler olur, sazlar çalınır, neyler üflenir, ilâhiler, gazeller
söylenirdi (1938, C. I, s. 70). Âkif, eserlerini bu dergâhta kaleme alırken bir taraftan da mûsikî ile iç
içedir. Buradaki odasında Münir Bey, Sarıyerli Hilmi Bey, Basri Bey, Hayreddin Bey gibi mûsikîşinas
dostlarıyla bir araya gelerek şarkılar, ilahiler söyler (Öksüzoğlu, 2021, s.51) Şairin mûsikî sevgisi öteden
beri bilinmektedir. İstanbul’da iki yıldan fazla Neyzen Tevfik’ten ders almış, daha sonra dinleyici
kalmak istemiştir. Ancak Ankara’da Tâceddin Dergâhındaki odasında yalnız kaldığı gecelerde “ney”i
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ile dost olur (Eşref Edip, 1938: 91). Dergâh, zamanla âdeta bir edebiyat mahfiline dönüşmüştür. Orada
toplanan isimler; Yusuf Hikmet Bayur, Eşref Edib, Hasan Basri Çantay, Sâmih Rifat, Hüseyin Kâzım
Kadri, Yusuf Akçura, İsmail Habib Sevük, Mahir İz, Hüseyin Suat Yalçın’dır (Tonga, 2019, s. 67).
1920 yılının son aylarında Erkân-ı Harbiyye Riyâseti’nin isteğiyle Maarif Vekâleti tarafından millî
marş güftesi yarışması açılır. Âkif’in yakın arkadaşlarından Hasan Basri Çantay, yarışmaya katılması
için Âkif’e ısrar eder; yarışmaya katılması durumunda müsabaka şartlarının kalkacağını söyler. Âkif’in,
ikramiyeyi almayacağını söylemesi üzerine Hasan Basri; parayı bir hayır kurumuna verebileceğini
belirtir. Ayrıca bakanlığa kendisi namına söz verdiğini de söyleyerek onu ikna eder. Bunun üzerine Âkif
yazmayı kabul eder. Bu teklifi kabul ettiği andan itibaren Âkif’in “evde, sokakta, camide, Meclis’te,
uyurken, yürürken, yemek yerken; âdeta bütün vücuduyla İstiklal Marşı’nı düşündüğünü, yazıp
bitirinceye kadar tam bir istiğrak halini yaşadığı” ifade edilir (Özönder, 1986, s. 116).
Tâceddin Dergâhının misafirhanesinde kalan Hafız Bekir Efendi, “Âkif, bir gece birden uyanır.
Kağıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın ‘ben ezelden beridir
hür yaşadım hür yaşarım…’ mısrasıyla başlayan kıt’asını yazdığını anlatır (Fergan, 1938, s. 73). Yine
Eşref Edib onun yazma sürecini “… odanın bir tarafında çekilmiş, elinde ufak bir kağıt… tefekküre
dalmış … ara sıra bir kelime yazıyor … bazen yazdığını çiziyor … sonra tekrar yazıyor … bazen de
saatlerce düşünüyor.” şeklinde anlatır (Fergan, 1938, s. 74).
Meclisin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunan bu şiir İstiklâl Marşı güftesi olarak kabul edilir.
Emin Âkif, babasının 500 lira nakdi mükâfatı çok ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmediğini ve
Kızılay’a bağışladığını belirtir (Ersoy, 2017, s. 81). Emin Âkif’in tahmin ettiği gibi Meclis muhasebecisi
Necmeddin Bey, Mehmet Âkif’e ödülünü takdim etmek istediğinde Âkif, ödül için yarışmaya
katılmadığını, parayı alamayacağını söyler. Ancak Necmeddin Bey, parayı vermek zorunda olduklarını,
tesellüm etmesi gerektiğini belirtir. Âkif de parayı aldıktan sonra savaş sebebiyle mağdur olan kadın ve
çocuklara meslek edindirmek için kurulan Dar’ül Mesai (İş Evi) isimli vakfa bağışlar (Gürel, 2021, s.
185). Hatta bu mesele yüzünden arkadaşı Şefik Bey’le tartışır. “… İkramiyeden bahsedenlere çok
kızardı. Baytar Şefik de birgün bu sebeple üstaddan fena bir azar yedi. Üstad Ankara’da ceketle gezerdi.
Paltosu da yoktu. Pek soğuk günlerde Şefik’in muşambasını istiare ederek giyerdi. Birgün arkadaşı
Şefik: Akif Bey, şu mükafatı reddetmeyipte bir muşamba, yahut bir palto alsaydın daha iyi olmaz mıydı?
diyecek oldu. Akif hiddetinden ne hale geldiğini görmeliydiniz. Böyle söylediği için iki ay Şefikle
konuşmadı.” (Fergan, 1938, s. 83).
Tâceddin Dergâhı, aynı zamanda Âkif’in Safahat’ın altı bölümünü (Asım), Bülbül ve Süleyman
Nazif için yazdığı şiirleri tamamladığı mekân olmuştur. İstiklâl Marşı şiirinin Meclis’te görüşüldüğü
günlerde Âkif ve ailesi Tâceddin Dergâhına yakın bir yerden kiraladıkları bir konağa taşınırlar. Âkif’in
ailesinin Kastamonu’dan Ankara’ya, Ankara’dan Kayseri’ye gidişi sırasında yanlarında önemli bir kişi
vardır. O da Bolulu Halil Ağa’dır. (Gürel, 2021, s. 181). Halil Ağa, Âkif’in her konuda itimat ettiği
ailenin eski bir emektarıdır.
Hintli Mustafa Sagîr
Ankara, Mehmet Âkif Ersoy’un Millî Mücadele’ye destek verdiği ve İstiklâl Marşı’nı yazdığı şehir
olmasının yanında, Âkif’in Mustafa Kemal’e düzenlenecek suikastı önlemesi bakımından da onun
hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu iş için görevlendirilmiş kişiyi, yine oğlunun anılarından
öğreniyoruz. Bolulu Halil Ağa, Âkif’in İstanbul’da kalan eşi ve çocuklarını Ankara’ya götürmek üzere
İstanbul’a gider. Halil Ağa onları İstanbul’dan İnebolu’ya getirecek, orada Âkif’le buluşacaklardır.
Âkif’in eşi ve çocuklarının Halil Ağa ile birlikte olduğu Bahri Cedit vapuru, kış mevsiminin zorlu
koşullarında dört gün gecikir. Beşinci gün vapur göründüğünde, yolcular inemediğinden Âkif’in ailesi
Sinop’a doğru yol almak zorunda kalmışlardır. Kayıkçılar, o akşam sadece bir kişiyi vapurdan indirirler.
O kişi Hintli Mustafa Sagîr’dir. Sözde İslam Hindistan ile Türkiye’nin münasebetlerini düzenlemek için
görevlendirilen Mustafa Sagîr, aslında bir İngiliz casusudur. Bunu ortaya çıkaran da Mehmet Âkif’tir.
Âkif, Sagîr’in gerçek yüzünü anlayana kadar onunla samimiyet kurmuş, hatta Tâceddin Dergâhı’na
davet etmiştir. Mustafa Sagîr, muhabere işlerinde Âkif’in adresiyle mektuplaşmıştır. Buraya gelen
mektupların sayısı arttıkça Âkif de şüphelenmeye başlar. Gelen mektuplardan birinin kenarı yanlışlıkla
yırtılınca içinde yazısız kâğıtlar olması dikkatlerini çeker. Kimyevi mürekkeple yazıldığı anlaşılan
yazılardan Mustafa Sagîr’in asıl amacının ne olduğu anlaşılır ve darağacına gönderilir (Ersoy, 2017, s.
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68). Emin Âkif, üç dört ay sonra bu casusu tekrar görür ancak bu defa gördüğü cansız bedenidir. “…
aynı adamın Ankara’da Büyük Millet Meclisi karşısındaki meydanda asılmış cesedini gördüm. Kurnaz
bir İngiliz casusu olan bu Hintliye hiç acımadım.” der (Ersoy, 2017, s. 67).
Sonuç
Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından kurulan yeni hükümet, Âkif’in ideal İslam
düşüncesinden uzak olduğundan 1925’te Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gider. Böylece
İstiklal şairimiz, hayatında önemli günlere ev sahipliği yapmış olan Ankara’dan ayrılarak aynı zamanda
yoğun Ankara günlerine de veda eder. Millî Mücadele ruhunun yaşatıldığı ve yayıldığı bu süreçte
Ankara, Mehmet Âkif Ersoy’un bir kültür ortamına dönüştürdüğü ve mektep vazifesi yüklediği bir
mekân olmuştur.
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HISTORY OF NATIONAL ANTHEM IN IRAN
Ameneh BASERI

Introduction:
The national anthem is the political and cultural symbol of a country in official and international
forums. It is a song that is usually performed in official ceremonies in honor of a nation, and the people
of that country sometimes whisper the lyrics of this song. See yourself in the mirror. In the national
anthem of any country, there are prominent national elements and identity of each country, which is a
sign of the ideals and aspirations of the children and people of that country; Ideals and aspirations such
as freedom, unity and independence and the enjoyment of the people of that country. In the national
anthem of each country, they refer to the ontology of the people, the foundations and ideology of the
political system of the country, history and glory or victories over the enemies. Currently, every country
in the world has its own national anthem. National anthems are songs or music, which were played in
special occasions in countries. These songs are patriotic songs that are played as a tribute to the interests
and affiliations of each country. These songs are sung to provoke a sense of patriotism in the people.
Another common feature of almost all national anthems is that they are short, and this is so that in
international performances such as official meetings of government officials, international competitions
and the like, the length of the anthem or its march does not bore the listeners of other nations.
Statement of the problem:
The national anthem of each country expresses the ideals and aspirations of each nation. National and
patriotic elements are usually highlighted in national anthems. And the poems, in addition to referring to the
past and history of each country, also look to the future. Homeland, hope, freedom, peace, glory, courage,
pride, greatness and ... It is one of the most frequent topics and words in any national anthem, which ultimately
intends to express the praise and glory of a nation in a few verses. The national anthem in Iran does not have
a long history. It is said that the first hymn was composed by a French musician during the reign of Nasser
al-Din Shah. An anthem that had only a melody and was performed in foreign countries during the Shah's
presence. But the story of the national anthem in Iran after the revolution has an interesting story. “Until
before the Pahlavi government Excessive songs were national and patriotic features created by the works of
Aref Qazvini (1882- 1934) and the King of Spring Poets (1886 -1951). Poems such as: "From the blood of
the youth of the homeland", "The heart has no desire for green and desert", "Morghe Sahar" and the like
them. These poems contained themes of national hardships and problems, and despite the effects of sad
themes, they did not bring a state of joy and happiness “
(Barkhrodar, 2001: 41). Therefore, “the first national anthem during the Pahlavi period, called the
Imperial Anthem of Iran, the second national anthem was composed after the Islamic Revolution, which was
used until 1992, when the anthem was called "Payendeh Bada Iran". And finally, the second anthem of the
Islamic Republic of Iran, which was composed with a poem by Saed Bagheri, commissioned by national
media” (Ghaffari & Ahmadi, 2015: 9). And in this research, is discussed the history of the national anthem
of Iran.
Research questions and hypotheses:
What is the purpose of each country's national anthem? Homeland, hope, freedom, peace, glory,
courage, pride, greatness and ... is one of the key themes and words in every national anthem, which
ultimately intends to express the praise and glory of a nation in a few verses.
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Research Methods:
This research is in the group of descriptive-analytical researches. Therefore, the library method
and taking notes from valid articles as well as the content analysis method have been used to study the
history of the national anthem in Iran.
The concept of homeland and patriotism:
"Homeland" is an emotional concept of political land. Patriotism comes from the initial sense of
belonging to the place, finding a special identity from the place, the sense of defense and pride in the
place, and from the interests and feelings of the mechanism; It has a natural and psychological aspect
and can be seen among animals. The concept of homeland is far from political motives and is to some
extent natural, instinctive and ancient, which sometimes mixes with human spiritual belongings and
assumes a divine aspect. And manifests itself in a sacred sense; And this is contrary to nationalism,
which is a philosophical, political and completely new idea that was introduced to the human world by
Europe after the Industrial Revolution (Mojtahed Zadeh, 2002: 70-71).
A political current that influenced the twentieth century with its deep tendencies and as a result the world
witnessed unity and solidarity among the members of the nation, the experience and separation of larger
countries, war, independence and liberation of the colonial nations, struggle and group rivalry. Nationalities,
countries and sometimes an important factor in the emergence of new countries. Therefore, it should be said
about the meaning of the word country or homeland: "Country" is an ancient word in the Persian language
that is now deeply used in political, geographical, economic, legal, social and media literature. The term
includes independent geopolitical units, which are seen as the most prominent division of the present world
and consist of three structural elements, nation, territory and government. Governments under the name of
the country, with territorial sovereignty and internationally recognized borders, create a framework for the
activities of nations that in fact contain their own culture and civilization, and represent them and their country
in the arena. "They play a global role." (Zia tavana. 2004: 165).
National identity:
According to Smith, national identity is the constant reproduction and reinterpretation of the
values, institutions, memories, myths and traditions that constitute the distinctive heritage of nations,
and it is possible to identify individuals with that distinct pattern or cultural element (Smith, 2004: 30).
Given the role that national symbols and anthems play in shaping the identity of societies, The place of
national anthems in this is becoming clearer. According to Karen, whenever national anthems are
played, citizens unite and come together with a sense of patriotism. In this regard, he refers to the singing
of national anthems at sporting events, how by singing the national anthem, a seemingly separated
population unites in one moment and one voice, and with a common collective feeling with great
enthusiasm and joy of the national team. They encourage them (Crawford, 2011: 21).
concept of the national anthem:
The hymn, which was dedicated to the creator of the gods and emperors and was dedicated to
official gatherings and was sung to the music. Thus, it can be said that "the national anthem is one of
the symbols of the authority and greatness of a nation in which the spirit of patriotism is manifested."
(Kolsto, 2006: 2). The national anthem is not only used to arouse national feelings, but also symbolizes
the culture of the society and expresses the special ideal of the nation. Accordingly, each country has
its own national anthem, which is a prominent expression of national power (Chen, 2010: 2). With the
manifestation of the revolution in each country, the national anthem also changes as one of the main
national symbols and becomes one of the arenas of manifestation of revolutionary goals and values
(ideology). Given that national values include all cultural commonalities (land, language, national
symbols, traditions) are elements of national identity, the study of the revolutionary values of each
country and its depiction in the national anthem also has a place and importance. In strengthening
national identity.
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Table 1: Conceptual model of the national anthem for the whole world
National
unity and
solidarity
Expressing
values and
memories

Legitimize
Governance
And official
power

Cultural,
political,
geographi

Patriotism
and zeal

History of Iranian music in the Qajar period:
And the interest of nobles (picture 1), nobles, and courtiers in these ceremonies and their
widespread luxury and interpretation. And the teaching of music and playing among the various court
classes and the people gradually became popular.
According to one of the travelogues of the Qajar period, about Iranians watching music, he says:
"I am impressed by the love and interest in music and singing, which is one of the characteristics of the
Indo-European race." (Grothe, 1990: 49). Also, Jakob Eduard Polak, a tourist who traveled to Iran
during the Qajar period, writes in his travelogue about the connection of Iranians with music: "They are
and just want to enjoy these arts performed by others for a fee." (Jakob,1989:201).

Picture (1): Tekiyeh Dolat
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Picture (2): Nasser al-Din Shah and his entourage at a government concert at the British
court. Nasser al-Din Shah sits between the wife of King Edward VII of Britain and the wife of
Tsar Alexander III of Russia.
According to one of the travelogues of the Qajar period, about Iranians watching music, he says:
"I am impressed by the love and interest in music and singing, which is one of the characteristics of the
Indo-European race." (Grothe, 1990: 49). Also, Jakob Eduard Polak, a tourist who traveled to Iran
during the Qajar period, writes in his travelogue about the connection of Iranians with music: "They are
and just want to enjoy these arts performed by others for a fee." (Jakob,1989:201).
Establishment of Dar al-Fonun School (1851 AD):
But one of the most important changes that occurred during this period, during the presidency of
Mirza Taghi Khan Amir Kabir (1807 – 1852) in Tehran, is the Dar al-Fonun, which originated from his
long thought, in other words, is one of the innovations of Amir Kabir. Amir Kabir's (picture 3) thought
in building the Dar al-Fonun (picture 4) was not inspired by a single source, but was the result of all
that he had learned. Had seen various Russian academies and schools, In the Jahan namay jadid book,
which was translated and compiled on the initiative and under the supervision of Amir Kabir, He had
read the descriptions of the Dar al-Ulama of all the western countries in various fields of science and
art with the statistics of their students and was aware of the cultural foundations of the New World. He
was also aware of the Ottoman school "Taybeh" and "Askaria" which they had built under the banner
of settings (Shahidi, 2004: 115).
The cornerstone of the Dar al-Fonun was laid in early 1844 on the land northeast of the royal ark,
which was formerly a barracks. It was designed by Mirza Reza Mohandes. Mirza Reza Mohandes was
one of the students who had gone to England to study during the time of Abbas Mirza (Adamiyat, 1983:
355). It was apparently a polytechnic, but it should be noted that Mirza Taghi Khan Amirkabir, the

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

111

founder of the center, did not use such a name for it at all, as if he intended to call this educational
institution "Military School". » (Hakimi, 1993: 419). The construction of the eastern part of the Dar alFonun was completed by the end of 1850. The four sides of the school are fifty rooms with religious
motifs, each four cubits long and four cubits wide, and wide porches in front of them. A theater hall was
built in the northeast corner, and behind the Dar al-Fonun, a camphor candle factory and a physics,
chemistry, and pharmaceutical laboratory were set up, to which a printing press was later attached. They
also built a library and a cafeteria in this place. It was built at its entrance on Nasiriyah Street - now
Naser Khosrow - in 1875. Amir himself was inspecting a building of the Academy of Arts. The school
was under construction when Amir Kabir sent Jan (John) Daud Khan to Austria in 1850 to hire a teacher.
Amir Kabir refused to bring English, French and Russian masters (Shahidi, 2004: 116-117 & Adamiyat,
1983: 355-356). The Dar al-Fonun School, which can be considered the first university in Iran,
completed twelve university courses and a total of 1,100 students graduated from it, many of whom rose
to high political positions (Javaherkalam, 1978: 188).

Picture (3): The face of Amir Kabir, Minister of Nasser al-Din Shah

Picture (4): An old image of a public view of the city of Tehran and the Dar al-Fonun school in
the Qajar period. (http://www.iichs.ir/s/5272)
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Establishment of a music school in Dar al-Fonun (establishment of a music conservatory):
Nasser al-Din Shah Qajar, during her first trip to Europe, was respected by government officials
and when she arrived in Paris, the "music troupe" paid homage by playing marches. In the official
ceremony, music was one of the factors of homage. The Shah welcomed the custom and called on the
French authorities to commission a person or persons to arrange for the establishment of a school in
Iran to train military musicians. The school was first established as a class at the Dar al-Fonun under
the auspices of the French "Messiolomer" (picture 5) and then became independent as the "School of
Music. (Mallah, 1974, 88). The establishment of this school and attention to European music and the
formation of a branch of military music and the employment of foreign teachers and the formation of
military music groups and new art institutes caused music to be considered as a valuable art, and among
its valuable achievements, it was an acquaintance with the note. But theoretical and scientific music,
after the establishment of the Academy of Arts with the efforts of Amir Kabir and the employment of
European teachers and instructors for the art of music gradually became popular. And the military music
ensemble replaced the government house drum. Shortly afterwards, a series of theoretical music lessons
taught by European masters at the Academy of Arts, it was published as a book in both French and
Persian at the Dar al-Fonun printing house and was made available to music students. (picture 6)
The Dar al-Fonun ensemble became acquainted with playing military music wind instruments, and
from 1886 onwards, in the days of the official salutation, the ensemble took part in the salutation
ceremony instead of the bell house, and the official salutation song composed by Lumer, the Dar alFonun music teacher. He was playing. This song was common until the end of the reign of Mohammad
Ali Shah Qajar (1909) and after the victory of the Constitutional Mojahedin over Mohammad Ali Shah
and the reopening of the National Assembly, it changed during the reign of Ahmad Shah Qajar.
(Shamim, 2008: 405-406). The making of new songs for stringed instruments and stringed instruments
and pianos like them began in the late reign of Nasser al-Din Shah after the return of that king from his
third trip to Europe. And a Frenchman named Duvall, who served in the Iranian government and was a
female violinist. She formed an orchestra of stringed instruments, but left Iran two years later Lumer
remained in charge of music. During the reign of Muzaffar al-Din Shah, he wrote several Iranian songs
for piano. Which was published in Paris. These notes include a part of Chahargah, Homayoun, Mahour
songs and some compositions and colors (Shamim, 2008: 406).
However, the Dar al-Fonun music branch, which was established in 1288, After 15 years, the
activity was closed with the death of Lumer and in 1914, at the suggestion of Gholamreza Minbashian,
the Dar al-Fonun Music School was re-established (Mohagheh, 2005: 103).

Picture (5): Jean-Baptiste Lumière Conductor of the French Orchestra at the Dar al-Fonun
Music School.
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Picture (6): Dar Al-Fonun School Music Group
(http://darolfonoon.oerp.ir/galleries)
National anthem in the Qajar period:
As explained earlier It should be mentioned about the origin of the Iranian national anthem when
Naser al-Din Shah traveled to France. The French government welcomed Nasser al-Din Shah with
military music and this made Nasser al-Din Shah think of founding a military music group. After
returning to Iran, he instructed the Iranian ambassador in Paris to send an expert in military music to
Iran. The first national music of Iran or the non-verbal piece "Salam Shahi" composed by Monsieur
Lumière was first played in July 1872 at the party of Queen Victoria in the presence of Nasser al-Din
Shah and was recorded on a gramophone record in France in the same year. (Gaffari & Ahmadi, 2005:
9). Therefore, on the occasion of Nasser al-Din Shah's first visit to Europe (1873), he sent biographies
of the Shah, Haj Mirza Hussein Khan Mushir al-Dawla, Prime Minister, and Mirza Melkom Khan,
explanations about the Shah's other companions, a copy of the Qajar military march and the Iranian
national anthem (Enrico, 1974: 45). (Picture 7)

Picture (7): Salam Shah music by Monsieur Lumière
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What was performed in the time of Nasser al-Din Shah as "Salam Shahi". It was a non-verbal piece
of music commissioned by the king and composed by the French military general Monsieur Lumière,
the director of the music department at the Academy of Arts. This piece of music, which was also
recorded on a gramophone at the same time, was played in official ceremonies and royal greetings
(Nikoeei & Pzoki, 2005: 33). Also in this period, in the Qajar period, the officials of the government of
Azerbaijan, on behalf of their government, congratulated the arrival of the members of the expedition
board with a special accent of joy and sincerity. A group of ceremonial guards lined up in Sarpol and
the music was decorated with the Iranian national anthem. The students of Ittihad School also stood on
the other side with their music, and in each of them, most of the excitement, joy and passion of patriotism
appeared. Their representative and the representative of the Iranian Charity Association and the Iranian
Education Society (Tarqi) and the Iranians' event, in turn, welcomed each other with great joy, and the
members of the delegation passed through the crowd with the Azerbaijani government officials They
stayed, they entered (Mersoland, 2015: Volume 4, 406). Lumer and some good students of the music
school invented patriotic marches and songs that were played in special ceremonies, but until 1312 AD,
there was no official song that was known as the national anthem of Iran.
"Amo Sabzi Forosh"or (uncle vegetable seller) replaces the national anthem of Iran in
Germany:
The following story is about Iranian students who went to Germany to study during the reign of
"Ahmad Shah Qajar" and is narrated by "Dr. Jalal Ganji": «We were eight Iranian students studying in
Germany during the reign of Ahmad Shah. One day the president of the university told us that all foreign
students should march in front of the German emperor and sing their national anthem. We made the
excuse that we are few in number. He said it does not matter. In some countries, only one student is
studying here, and the same person will carry the flag of their country and sing their national anthem.
We had no choice. All Iranians came together and said that we do not have a national anthem and if we
have, we do not remember. So what to do? There is no time to ask Neishabour and our father. And we
did not know how to solve the problem. We exchanged different poems that we knew about Saadi and
Hafez, but these poems were not melodic and could not be sung. Finally I [Dr. Ganji] said: Children,
do you all know the uncle who sells vegetables? They said: Yes.
I said: It is both melodic and simple and short. The children said, "Finally, Uncle Sabzi, who does
not sing."...... On the day of the parade, we marched in uniform of one shape and one color in front of the
German emperor, with the anthem "Uncle the greengrocer". Behind us were Irish students on the move.
They were excited to say "yes" and chanted "yes" to us so that the sound of "yes" resounded in the stadium
and the emperor also expressed his happiness to us and the story went well. (Senaei, 2005: 43).
uncle vegetable seller
Oh yes
uncle vegetable seller
Oh yes
?Do you have vegetable............
oh yes
I want a lemon
Oh yes
I want you alone
Oh yes
uncle vegetable seller
Oh yes
I want a cherry
Oh yes
Your strawberry
Oh yes
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Iranian March:
The Persian March is the name of the march organized by the Austrian Johann Strauss in the
autumn of 1864 during her ninth Russian summer for the Pavlovsk concert season. He originally called
this work the March of the Iranian Army, it was even the favorite work of its creator throughout his life,
the work was first performed in December 1864 at a concert festival at the Volks Garten Vienna, and is
one of the composer's most brilliant works today. Later, when Nasser al-Din Shah came to Vienna to
visit the World's Fair in 1873, (picture 9 and 10) a military band that could not find the Iranian national
anthem performed the march for the Shah's arrival instead. This march has a poem in French written by
Mirza Reza Khan Danesh (Prince Arfa) and in the album albums obtained from Golestan Palace which
belong to the Qajar period, the title of this march is "National Anthem of Iran". Almost a century later,
in 1960, government officials asked Dr. Marcel Pravi to include Strauss's Iranian March in the "Dai
Feldermas" program, which was to be performed in the presence of the King of Iran, Mohammad Reza
Shah Pahlavi. But on the same night of the performance, a short distance away, when they realized that
the march belonged to the previous dynasty (Qajar) by the current dynasty, they removed the march
from the program. (Picture 8):

Picture 8: Performing a military march in front of Nasser al-Din Shah
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Picture (9): Nasser al-Din Shah met with Johann Strauss
(Austrian musician) in Vienna.

Picture (10): Nasser al-Din Shah and Johann Strauss, creator of the Iranian March
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Iranian music in the Pahlavi period
Many musicians who were young during the reign of Nasser al-Din Shah and started music reached
the peak of power and fame during the reign of Reza Shah (Safvat, 1971: 62-72). Gholamreza Khan
Minabashian, known as the " Salar Moazez" (picture 11), was a musician and conductor of the military
orchestra at the Academy of Arts during the Qajar and Pahlavi I periods (Reza Shah). He was born in
Tehran. The esteemed Salar was the first to legally adapt military music in Iran to the principles of
European military music. he was one of Lumière's students who later became the teacher of the music
department and the director general of music. Minubashian's other services were the Radif Mahour
notation, which was published in Leipzig, Germany, and was taught at the School of Music. Salar Moezz
also played the piano and played it in Persian. Most of the music officers were trained by her, and most
of the songs and melodies of the military marches and schools of that time were composed by her.

Picture (11): Min Bashian in military uniform
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National Anthem of Iran in the period of Reza Shah (Pahlavi I, 1925-1941)
Fifty years after Nasser al-Din Shah, during the reign of Reza Shah, something like this "Salam
Shahi" of the Qajar period was called the "national anthem" and after him during the reign of his son
"Mohammad Reza Shah", it was called the "royal anthem" (Nikoeei & Pazoki, 2005: 33). In late 1913,
Turkish President Ataturk invited Reza Shah to visit the country. While performing the ceremonial
program, the performance of the Iranian national anthem was also arranged, and the Iranian government
was asked to send the "note" of this anthem to be played when Her Majesty arrives in Turkey (Mallah,
1974: 88). Because Iran did not have a national anthem, Reza Shah ordered the Iranian Literary
Association to compose a "national anthem". The issue was raised in the association, but the members
did not know how to prepare the national anthem. First, they decided to listen to the anthems of other
lands to find out what is the national anthem. And what does it contain? Then sing poems and mix them
with songs. Mr. "Min Bashian" was supposed to be present in the association and give guidance in this
regard. At the meeting of the association, it was decided that "Shahzade Mohammad Hashem Mirza
Afsar" and "Min Bashian" would compose the anthem together. In such a way that its poem is prepared
by "Shahzade Afsar" and its song is "Min Bashian". Soon, the royal anthem was prepared and presented
to the court to be considered by Reza Shah. After hearing the poem and the song, Reza Shah corrected
two places.
1- We die from a stranger (Reza Shah corrected: We die from enemies)
2- Our emperor is alive (Reza Shah corrected: our emperor is alive)
"In this way, the national anthem of Iran was prepared." (Nikoeei & Pazoki, 2005: 34). After the
approval of the national anthem by Reza Shah, the note of this anthem was prepared and sent to Turkey
through the Ministry of Foreign Affairs, and when Reza Shah arrived in Turkey, it was played as the
national anthem of Iran ... (Mallah, 1974: 89). For our official anthem, it was necessary to have a song
that was completely European. Also, like some European songs, it did not tire the ears of non-Iranians.
Yes, this anthem was beautiful and exciting. The national anthem of Iran from the point of view of all
foreigners, especially Europeans, is a very amazing example of Iranian music that has been able to
compose a song that is equal to the best European national songs before it has traveled a considerable
distance in the path of European music.
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Picture (12, 13): Reza Shah with Ataturk
National Anthem of Iran in the period of Mohammad Reza Shah (Pahlavi II):
The composition "O Iran, O border of Porgohar" was composed by “Hossein Golgolab” (picture14)
in September 1944, with the presence of British and Allied forces, the anthem and “Ruhollah Khaleghi”
(picture15) composed the music in Dashti song and “Gholam Hossein Banan” (picture16) also song it.
Therefore, on October 20, 1944, on the fourth day of the International Meeting of National Anthem
Experts in Vienna, the capital of Austria, after much discussion, experts and specialists, in their final
votes, song the anthem "O Iran" in terms of theme and melody., The most patriotic and exciting national
anthem, announced. Hussein GolGolab is the composer of this song and Ruhollah Khaleghi (picture15)
is its composer. When these poems were composed and composed, in the language of those days, Iran
was full of foreign forces. It was World War II, and British and Russian soldiers, large and small, had
not only violated the sanctity of Iranian men and women, but also violated the sanctity of Iranian soil.
"Hussein Golgolab loved Iran. All this goes back to the genetics of the people. He loved Iran with all
his being, with every cell of his body, and the sorrow of this land and its people was also his sorrow."
(Dehmbod, 2010: 22). One of the features of this hymn is that every word used in it is Persian and in
any of its verses there are no Arabic or non-Persian words. "O Iran" has never been the official national
anthem of Iran, but many music critics have hailed it as the most important patriotic anthem, which has
been endorsed by the majority of socio-political groups at various times.
"O Iran" is probably called the "patriotic anthem" for this reason. The poem "O Iran" was composed
by Hossein Golgolab and its song was composed by Ruhollah Khaleghi, a famous composer, in 1323
in Dashti song. The story of the creation of this anthem is written by Ismail Nawab Safa in her memoirs,
quoting Hossein Golgolab:
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“When Iran was occupied by the Allies in 1944. One summer afternoon on the street, I saw some
foreign soldiers rude to the people, and I did not know what to do, so I went to the newly established
Music Association. When Master Khaleghi saw me, he said: Why are you upset? I explained the incident
to him. He said that grief is useless.” Let's do something and compose an anthem. This is how an Iranian
anthem was created. This anthem has remained in the minds of Iranians for more than six decades and
has become a symbol for declaring national solidarity. Of course, governments did not forget the
popularity of this nationalist anthem, as it was later released during the Iran-Iraq war. It was used to
encourage soldiers. Supporters of President Mahmoud Ahmadinejad also used it in praise of
Ahmadinejad during the 2009 presidential election campaign, with changes in the lyrics of the anthem,
which was accompanied by protests from some dissidents.

Picture (14, 15, 16) right to left : Hossein Golgolab (poet of Iranian anthem),
Ruhollah Khaleghi (composer of Iranian song) and Gholam Hossein Banan
(singer of Iranian anthem).
National Anthem in the Islamic Republic:
Among other countries that have a military other than the monarchy, the only Asian country that
has explicitly mentioned its type of government is Iran, which emphasizes its type of government by
naming the Islamic Republic of Iran. (Sanjabi & Ardekani, 2014: 114).
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Payendeh Bada Iran Anthem 1979- 1992:
The first national anthem after the Islamic Revolution was song by Abolghasem Halat
(picture 17):
The Islamic Republic is on its feet

To give us both religion and the world

Other than the Iranian revolution

The palace has been oppressed

A picture of our future,

The role we mean

Our enduring force,

Our faith and unity

Our helper is the hand of God

He guides us in this battle

In the shadow of the eternal Qur'an
Payendeh Bada Iran
....
Freedom for the flowers in our soil

It bloomed from our pure blood

Send Iran with this anthem

Greet the warriors of the homeland

The religion of our republic

Our shelter

The benefit of our war

Our freedom and prosperity

Hard dinner passed

Our lucky sun shone
In the shadow of the eternal Qur'an
Payendeh Bada Iran

Eastern Sun rises on the horizon Anthem (1992 to present)
However, due to the length of the anthem "Payendeh Bada Iran", this anthem was not considered
suitable for official occasions, and the same anthem of the Islamic Republic of Iran was replaced in
1992 with the themes and values of this country. It runs for 59 seconds and is quiet enough, light and
passionate enough and the text is as follows:
،ﺳﺮﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ
ﺩﻳﺪﻩ ﺣﻖ ﺑﺎﻭﺭﺍﻥ
Eastern Sun rises on the horizon
ﻓﺮﻭﻍ
The sight of the true believers
ﻓﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ّ ﺑﻬﻤﻦ.
Bahman is the brilliance of our Faith
 ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﺯﺍﺩی،ﭘﻴﺎﻣﺖ ﺍی ﺍﻣﺎﻡ
ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ.
Your message, O Imam, independence & freedom
Are imprinted on our souls.
ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩﺗﺎﻥ
0 Martyrs! Your cries have rung in our ears of the time.
،ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ
ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
Remain, continuing, eternal,
The Islamic Republic of Iran.

122

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Result:
The land of Iran is one of the main elements of national identity. paying attention to this important
issue has a special effect in the historical past of Iran. The concept of homeland and patriotism, in
addition to the meaning of land and patriotism, has other implications. It includes concepts such as
cultural, geographical and political concepts. The words, terms, and structure of national anthems reflect
themes that have created a particular literary genre that can be interpreted as the "national anthem
genre." The research showed that there are the following topics in the national anthem of this country:
1- Invasion such as war, conflict, enemy, bloodshed, death, killing or being killed, weapons and
revenge.
2- Pain such as suffering, wounding, sacrifice, martyrdom, danger and threat of foreign attacks.
3- Freedom, independence and liberation from captivity.
4- The lofty and great human ideals such as honesty, honesty, pride, unity, loyalty, courage,
justice, peace and spirituality.
5 - Nature, mountains, rivers and special natural areas of the country.
6- Happiness such as happy songs, love, beauty, the peak of liberation from the shackles of
human life.
7- Religion, loyalty, God, faith, prophet, belief and forgiveness and asking for forgiveness.
8- Nostalgic concepts such as history, memories, ancestors
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MİLLİ MÜCADELE ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY'UN AZERBAYCAN ŞAİRLERİNİN
YARATICILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF NATIONAL STRUGGLE POET MEHMET AKIF ERSOY ON THE
CREATIVITY OF AZERBAIJANI POETS
Aqil MEHERREMOV

Abstract
It is known that the end of the 19th century and the beginning of the 20th century were the years
when new researches in the field of literature and culture were formed in Azerbaijan and Turkey. During
this period, there were significant similarities between literary movements and literary views in both
countries. These were the results of political, social and cultural developments. This period, which was
rich in social and political events, caused a new and powerful revival in Azerbaijani literature. As in
other fields, a new era had begun in the field of literature.
It is unfortunate that much of the intellectual life of each nation is narrated by the literati. In this
respect, it was Mehmet Akif who left his mark on Turkish literary and cultural life in the early twentieth
century with his immortal works.
Mehmet Akif Ersoy was engaged in struggle in the most complex period of Turkish history.
Mehmet Akif lived during the fall of the Ottoman Empire and the birth of the Turkish Republic. It is
known that a lot of research has been done about Mehmet Akif Ersoy so far. However, the impact of
his life and work on the work of writers from other countries, as well as from other countries, has not
yet been fully studied. According to Mehmet Akif Ersoy, the fate of the individual, personality and
society, the perception of trust are very effective in terms of the state and the state of the nation. This
thought has led society to inertia, laid the foundation of all kinds of laziness and made it impossible.
Mehmet Akif Ersoy wrote about important issues of Turkish society and called the nation to the
future, to the National Struggle. M. Akif, the author of the “National Anthem”, was not just a poet. At
the same time, Mehmet Akif was a member of parliament and a well-known Turkish intellectual who
witnessed the most difficult times of the Turkish nation. “Mehmet Akif's life and literary activity set an
example not only for the patriots of Turkey, but also for the Turkish world and the Islamic world. All
his life he worked to strengthen the Eastern world and the unity of Islam. His patriotic ideas were loved
not only in Turkey, but also in Azerbaijan. For many years, the Soviet repression in Azerbaijan also
limited the art and ideas of the writers. However, Azerbaijani writers were influenced by their ideas and
art by trying to get information, albeit secretly, from their brothers on the other side of the border”. If
not more clearly, the poet of the National Struggle, Mehmet Akif Ersoyun, had a great influence on the
creativity of many Azerbaijani poets.
Key words: Mehmet Akif Ersoy, Ottoman Empire, Republic of Turkey, National Struggle,
“National Anthem”, “Sırati-mustaqim”.
Giriş
Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şairlerinden ve Milli Mücadele'nin en
büyük isimlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstiklal
Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” olarak bilinir. Mehmet Akif
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Ersoy'un İstiklal Marşı ile birlikte 1911-1933 yılları arasında yayımlanmış yedi şiir kitabının şiirlerini
bir araya getiren “Çanakkale Destanı”, “Bülbül” ve “Safahat” en önemli eserleri arasındadır.Mehmet
Akif, Kurtuluş Savaşı sırasında Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın evvellerinin Azerbaycan ve Türkiye'de edebiyat ve kültür
alanında yeni araştırmaların oluştuğu yıllar olduğu biliniyor. Bu dönemde her iki ülkede edebi akımlar
ve edebi görüşler arasında önemli benzerlikler vardı. Bunlar siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerin
sonuçlarıydı. Sosyal ve siyasi olaylar açısından zengin olan bu dönem Azerbaycan edebiyatında yeni
ve güçlü bir canlanmaya neden oldu. Diğer alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da yeni bir dönem
başlamıştı.
Melumdur ki, her bir ulusun entelektüel yaşamının çoğu edebiyyatçılar tarafından anlatılıyor. Bu
açıdan ölümsüz eserleriyle yirminci yüzyılın başlarında Türk edebiyat ve kültür hayatına damgasını
vuran Mehmet Akif olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Türk tarihinin en karmaşık döneminde mücadile
aparmıştır. Mehmet Akif Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
doğuşunda yaşadı. Mehmet Akif Ersoy hakkında şu ana kadar çok araştırma yapıldığı biliniyor. Bununla
birlikte, onun yaşamının ve çalışmalarının, elece de diğer ülkelerden yazarların çalışmaları üzerindeki
etkisi henüz tam olarak incelenmemiştir. Mehmet Akif Ersoy'a göre ferdin, şahsiyyetin ve toplumun
kaderi, güven algısı, devletin ve milletin durumu açısından çok etkilidir. Bu düşünce toplumu atalete
sürükledi, her türlü tembelliğin temelini attı ve imkansız hale getirdi.
Bayram Gündoğdu yazıyor: “Mehmet Akif'in hayatı ve edebi faaliyeti sadece Türkiye
yurtseverlerine değil, Türk dünyasına ve İslam dünyasına da örnek oldu. Hayatı boyunca Doğu
dünyasını ve İslam birliğini güçlendirmek için çalıştı. Vatansever fikirleri sadece Türkiye'de değil,
Azerbaycan'da da sevildi. Uzun yıllar Azerbaycan'daki Sovyet baskısı, yazarların sanatını ve fikirlerini
de sınırladı. Ancak Azerbaycanlı yazarlar, sınırın diğer tarafındaki kardeşlerinden gizli de olsa bilgi
almaya çalışarak fikirlerinden ve sanatlarından etkilenmişlerdir.” (1, s.127)
Mehmet Akif Ersoyun ünlü araştırmacılarından olan Selim Gündüzalp kendi tedqiqatlarında
fikrlerini şöyle ifade ediyordu: “Mehmet Akif'in temel baxışı “millet ideali ve İslam idealine”
dayanmaktadır. Onun bu iki düşünce terzi Safahat'te birbirini tamamlayır. Çünkü Mehmet Akif, Türk
milletini İslam'ın öncüsü ve kurtarıcısı olarak görüyor. Mehmet Akif'in fikrine gore, Türklük yok
edilirse, İslam ortadan kalkar. Türkiye, İslam'ın en güçlü, en gelişmiş ve son kalesidir”. (2, s.61) Tüm
şunları dikkata alan Mehmet Akif kendisinin “Şafahat” kitabında yazıyordu:
Bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu!
Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek şer'i Mübin.
O bir-kaç hayme halkından cihangirane bir devlet,
Çıkarmış, bir zaman dünyayı lerzan eylemiş millet...(3,180)
Türkiyenin İstiqlal şairi Mehmet Akif Ersoy bütün Türk dünyasında olduğu gibi, Azerbaycanda
da çox sevilir ve eserleri diller ezberidir. M. Akif gibi Azerbaycanlı düşünürler de anavatanlarının ve
Doğu dünyasının kalkınması ve güçlenmesi için aynısını dilediler. Bu tür Azerbaycanlı yazarlardan biri
de Huseyn Cavid olmuştur. O, yirminci yüzyılın başlarında-1906-1909 yılları arasında okumak için
Türkiye'ye gitdi. H. Cavid, çeşitli konularda şiirler yazsa da, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat
Fakültesi'nde çalışmalarına başladıktan sonra sanatsal görüşleri de esaslı şekilde değişti.
H. Cavid'in öğrencilik yıllarında “Sırati-mustaqim” de yayınlanan üç şiiri, Mehmet Akif'in şiirleri
üzerine yazılmış olması nedeniyle dikkat çekicidir. H. Cavid'in Mehmet Akif'in şiirleri konusunda
yazdığı “Mezarı Geçerken” adlı şiirinden bir alıntıya bakalım:
“El üçün ağlayan göz kör olsa da”
İnanma, arxadaş! O boş bir seda!
Xayır, xudkam olub sapma dar yola,
Hep el üçün ağla, el üçün sızla!
Bir eyilik yapsan issız yurduna,
Seadet perisi gülümser sana.(4, s. 191)
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M. Akif'in Azerbaycan şairi H. Cavid üzerindeki etkisi büyüktür. Ancak bu hal, Sovyet döneminde
uzun süre rapor edilmedi. Bu da oldukça doğaldır. Çünkü Sovyetler, M. Akif'i “Pan-İslamcı” olarak
damgaladı ve yıllarca onun anılmasını yasakladı. Sovyet yetkilileri, Mehmet Akif Ersoy'un etkisini
hisseden yazar ve şairleri sınır dışı etti. Böyle büyük Azerbaycanlı şairlerinden H. Cavid, A. Cavad, M.
Müşfiq ve digerleri de bu taleyi yaşamış, veten, millet, xalq, haqq, edalet yolunda yazmakdan
çekinmedikleri üşün cezalandırılmışlar.
BULGULAR
“İstiklal Marşı”nın yazarı M.Akif sadece bir şair değildi. O hem de bir Türk Aydın'ı, Türk
milletinin en zor dönemlerine tanıklık etmiş bir milletvekiliydi. Mehmet Akif'in hayatı ve edebi faaliyeti
sadece Türkiye vatanseverlerine değil, Türk dünyası ve İslam dünyasına da örnek olmuştur. Hayatı
boyunca Doğu dünyasının ve İslam birliğinin güçlenmesi için çalıştı. Onun yurtsever fikirleri sadece
Türkiye'de değil, Azerbaycan'da da sevildi. Uzun yıllar Azerbaycan'daki Sovyet baskısı da yazarların
sanatını ve fikirlerini sınırladı. Ancak Azerbaycanlı yazarlar sınırın diğer tarafındaki kardeşlerinden
gizli de olsa, bilgi almaya çalışarak onların fikirlerinden ve sanatlarından etkilenmişlerdir.
M.Akif, aileyi ve kadını varlığımızın garantisi olarak görmektedir. Şair toplumda ve ailede kadına
karşı yapılan haksızlığı cehaletle ilişkilendirir. Dini bilmeyen bir koca, “İstediğim zaman evlenirim,
istediğim zaman boşanırım” der ve bunu dinle ilişkilendirir. Ancak M. Akif, kadının hem dinimizde
hem de kültürümüzde müstesna bir yeri olduğunu vurgulamıştır.
Toplumun gelişmesinde ve yükselmesinde, cehaletin ortadan kaldırılmasında, eğitimin
yaygınlaşmasında kadının rolünü gösteren M.Akif, çocukları yetiştiren annedir ve çocuklar bizim
geleceğimizdir. Sağlıklı aile sağlıklı toplum demektir” dedi.
Azerbaycan'ın sevilen şairi H. Cavid'in “Peygamber” adlı eserinde kadına verdiği değerin
Peygamberimizin dilinde ifade edilmesi çok önemlidir.
Kadın kadın?! Duymak istediğinde,
Tüm hayatımızı güzelleştiren tek şey...
Nasıl ezilebilir, neden bilmiyorum?!
Kadın-güneş, çocuk-ay...
Ay güneşten ışık alır.
Kadınsız bir ülke yoksul kalır. (4, s.192)
Nümune gösterdiyimiz şu mısralar M.Akif'in Hüseyn Cavid üzerinde etkisinin na kadar fazla
olduğunu gösteriyor.
Ünlü Azerbaycan yazarı Cefer Cabbarlı, “Elmas” ve “Sevil” adlı eserlerinde de kadının aile ve
toplum içindeki sefaletini gözler önüne sererek, mükemmel sahnelerle gösterir. Ancak C. Cabbarlı da,
M. Akif gibi, kadınlara yapılan baskılara sessiz kalamız, onları bilime yönlendirir, öğrenmeye ve
haklarını korumaya çağırır. “Dişi kuş yuva yapar” fikri C.Cabbarlı'nın eserlerinde daha tam olarak ifade
ediliyor.
C. Cabbarlı da M. Akif gibi sağlıklı bir toplumun temelini sağlıklı aileye, sağlıklı aileyi de eğitimli,
bilgili ve zeki bir kadına bağlar. M.Akif'in verdiği mesaj H.Cavid ve C.Cabbarlının eserlerinde de
görülmektedir.
M. Akif'in en önem vermek istediği fikirlerden biri, toplumda hak din anlayışından çok, hurafelerin
hâkim olmasıdır. M. Akif, önce halkı uyandırmaya, sonra da din yanlış algısını ortadan kaldırmaya
çağırır. Aynı fikirlere H.Cavidin eserlerinde de rastlıyoruz. Sovyetler Birliği'nde Cavid'in bazı eserlerini
istedikleri gibi yorumlayarak onu dinsiz göstermeye çalıştılar. Ama H. Cavid hiçbir zaman ateist
olmadı. Allah'ın varlığına inanan H. Cavid, hiçbir eserinde Allah'ı inkâr etmemiş, Allah'ın varlığına ve
gücüne inanmıştır. Bunun en bariz örneği, Arif'in “İblis” dramasında Tanrı'ya hitap eden monologudur:
Ey âlemleri yoktan var eden Yüce Allah,
Onları gördükleri vahşet ve zulümle süslemiştir!
Ey Hikmetin Yaratıcısı! (4, s.95)
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Uzun yıllar ateist olarak tanınan H. Cavid dindar bir Müslüman olmuş, dine değil, cehalete ve
hurafelere karşı olmuştur. Bu mısralar söylediklerimizi kanıtlıyor:
Ne harika bir sürü,
Önde gelen maymunlar.
Sahte ilim ve fazilet satıyor,
Bizi hep aldatır, aldatır.(5, s.185)
M.Akif'te Avrupa ve Batı kültürünün ikinci yüzü olarak yırtıcılık, ahlaksızlık ve manevi boşluk
gözler önüne serilmektedir. M. Akif, Batılı yaşam tarzının toplumumuza uygun olmadığını şöyle
söyledi:
Fransızların neyi var? Aniden ilham aldılar,
Onlara sarıldı, yirminci yüzyılın oğlu!
Elmanların nesi var? Zevk seven birileri...(6, s.342)
Aynı görüşler H.Cavid tarafından da doğrulanmaktadır. 1926 yılında Almanya'ya giden H.Cavid,
Avrupa'nın kültürel yüzünü görmüş ve gördüklerini şöyle dile getirmiştir:
Kültürde döven vahşet
Daha yaldızlı, şiirsel, evet.
İşte kendi özgür iradeleriyle cariyeler
Ninniler size yüksek sesle söyleyecektir.
Burada satılık kızlar azade,
Her ikisi de doğal bir iş kadar basittir.(7, s.169)
H. Cavid, Avrupa'nın “kültürel” yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hem M.Akif hem de
H.Cavid gençleri bu konuda uyarıyor. M. Akif, Avrupa'nın Çinliler ve Yaponlar gibi kullanılmasını
tavsiye ediyor.
Mehmet Akif'e göre İslam âleminin çöküş sebebi, İslamiyet'in kendisi değil, kendisini Müslüman
sayan halkın, bir tarihten sonra, batıl inançlar bataklığına saplanmış olmasıdır:
“Çalış” dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. (6, s. 299)
M.Akif, İslam'ın iş sonrası dayanmayı emrettiği konuya vurgu yaparak, dinin, devletin ve milletin
bizden çalışmamızı beklediğini söyledi. M. Akif'in bu tavsiyesi H. Cavid’in eserlerine mükemmel bir
şekilde yansımıştır:
Erkekler ve kadınlar için profesyonel,
Deneyin, hepi mezara kadar deneyin.(4, s.190)
Ünlü Azerbaycan şairi C.Cabbarlı, M. Akif'in bu tavsiyesini dikkata alarak “Mehkum Doğuya”
adlı şiirinde şöyle yazıyor:
Ey Doğu, dünya seninle savaşırken,
Dünya senin mutluluğu paylaşırken,
Oğlun esaret altında, mücadele ediyor,
Hâlâ susuyorsan, ey evu berbat!...
Çiçekler ya kanasın ya da hakkını versin,
Ya insanlık yaşasın ya da köleleşsin.(8, s.52)
Zhala Babaşova yazıyor: “Bu şiirde C. Cabbarlı da M. Akif gibi Doğu dünyasının tembelliğini ve
hareketsizliğini gözler önüne sermekte ve eski ihtişamını hayal edercesine bağırarak Eski Doğu'yu
uyandırmaya çalışmaktadır. Parça buna örnek olabilir. C. Cabbarlı'nın “Doğu Tutsağı” şiiri ile M.
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Akif'in bu şiiri karşılaştırıldığında, J. Cabbarlı daha sonra M. Akif'in anlatmak istediğini daha ayrıntılı
olarak açıklamış gibi görünüyor.”(9, s. 328)
Mehmet Akif’in Azerbaycan edebiyatı ile irtibatı tek Hüseyin Cavid ve C. Cabbarlı ile bitmiyor.
Azerbaycan edebiyatının sevilen incilerinden, Ahmet Cevat yaratıcılığında da Mehmet Akif Ersoy’un
derin etkisi görülmektedir. Mehmet Akif’in bayrak ve yurt sevgisi ile Ahmet Cevat’ın “Çırpınırdı
Karadeniz” şiirinde fikirleri uyuşur:
Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına!
Ah değerdim, hiç ölmezdim, düşebilseydim ayağına!
Ayrı düşmüş dost elindən, İllər var ki, çarpar sinən!..
Vefalıdır geldi, geden, Yol ver Türkün bayrağına!
İncilər tök, gəl yoluna Sırmalar səp sağ, soluna!
Fırtınalar dursun yana, Salam Türkün bayrağına! (10, s.140)
M.Akif’in “Safahat”ında olduğu gibi “İstanbul” şiirinde Ahmet Cevat yalnız Türkiye’nin değil,
bütün Türklüğün başkenti olarak gördüğü İstanbul’a ve Türklüğün kırılan umutlarına gözyaşı döker. A.
Cevat’ın bu ağlaması, gözyaşı dökmesi samimiyet dolu bir ağlamadır. Çünkü bütün Dünya Türklüğünün
umudu Türkiye’dir. Başkentin işgali de bütün Türk dünyasında büyük bir ümitsizlik uyandırmıştır.
Şairin eserlerinde Bakü’yü kurtarmak için gelen Türk ordusundan ordumuz diye söz etmesi, İngilizlere
Çanakkale’de ders verdik diye övünmesi de bu sebeptendir. Onun M. Akif’le benzer tarafları
sayılamayacak kadar çoktur.
Ahmed Cevad, bazı yönlerden belkide M.Akif’ten daha şanslı değildi. O, bir taraftan şiirleriyle
halkı uyandırmaya çalışırken, diğer taraftan müthiş baskılara göğüs germekle uğraşıyordu. Bunlardan
en önemli olanı, yazdığı şiirlerinde milliyetçilik yaptığı iddiasıyla mahkemede süründürülüyordu.
Soyal Sovyetler Birliği Askeri Yüksek Mahkemesi heyetinin Ahmed Cevadı ittiham ettikleri en
büyük suçu, devlete karşı çıkmak ve milliyetçilik yapmasıydı. Bunun yanında 1937 yılında insanlık
tarihinde görülmemiş bir hadise olarak mahkame keçirilmiştir. Bu mahkemesi sadece 15 dakika
sürmüştür. Mahkemenin almış olduğu karar esasında 13 Ekim 1937 yılı gecesi Bakü’de bir vatan haini
gibi kurşuna dizilerek idam edilmişti.(11, s.37)
Ahmed Cevad da, Mehmet Akif Ersoy da aynı dertler altında inliyor ve ülke halkının sefaleti
karşısında üzülüyordular. Her iki şairin ortak kaderi, bağımsızlık şairleri olmaları ve vatanlarında garip
bir şekilde yaşamalarıdır. Çağdaşlarının onları anlayamamasına üzüldüler. Ayrıca her iki şair de
cephedeki askerlere yardım etmiş ve savaşçılara moral vermiştir. Vatanseverliği her şeye tercih ettiler.
Milletin şairi olduklarını bir kez daha gösterdiler, bütün bunları yaparken devletlerinden hiçbir maddi
karşılık beklemediler. M. Akif, memleketinden ayrı bir ülkede sürgündeyken, A. Cavad kendi ülkesinde
vurularak öldürüldü. Akif çok basit bir cenaze ile uğurlanırken, Cevad'ın mezarı bile belli değildir.
XX. yüzyılda iki komşu ülke olan Türkiye ve Azerbaycan coğrafyasında yaşanan tarihi, sosyal ve
ekonomik değişimler birçok alanla birlikte edebiyatı da etkilemişdi. Bu bağlamda edebiyat dünyasında
adından söz ettiren iki önemli ismin- Mehmet Akif Ersoy ve Mirze Elekber Sabir’in eserlerinin
karşılaştırılması da hususi önem çekiyor.
Toplumun eksik yönlerini, kusurlarını, köylülerin durumunu, hukuksuzluğu, istibdadı, halkına
ürek ağrısi ile çattıran Mehmet Akif Ersoy ve Mirze Elekber Sabir’in amacı, halkın siyasî şuurunu
uyandırmak, onları mücadeleye sevk etmekti. Bu anlamda M.Akif’in “Safahat” ve M.E.Sabirin Sabir’in
“Hophopname” kitaplarındaki şiirlerinin karşılaştırma yolu ile araştırılması daha mühümdür.
Mehmet Akif, birçok edebî sanatçıdan farklı olarak estetik değeri yüksek sanat eserleri ortaya
koymuş, toplum problemlerine, onların tez çözülmesine önem veren bir sanatçı olmuştur. Örneğin,
Safahat’ta “Hasta”, “Mahalle Kahvesi”, “Seyfi Baba”, “Küfe”, “Azim”, “Kocakarı ile Ömer”,
“Dirvas””, “Köse İmam”, “Asım”, “Süleymaniye Kürsüsünde” ve “Fatih Kürsüsünde” başta olmak
üzere bu tür çok sayıda manzum hikâye, anekdot, diyalog ve fıkrayla karşılaşıyoruz.
Mirze Elekber Sabir’i de bügünkü Sabir yapan özellikle onun satirik şiirleridir. Toplumun
özgürlüğü ve halkın kardeşliği, Türkçenin sade kullanılmasının ehemiyeti, köylü-işçi hakları gibi
konular Mirze Elekber’in ele aldığı konuların başında gelmektedir. Ülkenin din konusunda mollaların
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sahtekârlığı, kadınların toplum içerisindeki cefalı hâlleri, eğitim ve eğitim anlayışındaki büyük
problemler şairin en çok üzerinde durduğu konulardır. Sabir, satirası tüm Şark âlemi için öyle bir ayna
oluşturur ki, bu âlemin cahili de, nadanı da, dindarı da, kumarbazı da, ağası da, köylüsü de, işçisi de bu
aynada kendi aksini görür.
Sabir, Batının hızla ilerlediğini görür ve halkının geri kalmışlığını “Halva-yı Hürriyet” şiirinde dile
getirir. Bu şiirde şair, rüyasında herkesin bu helvadan yediğini ama kendilerine verilmediğini
söylemektedir. “Fisincan” adlı şiirinde ise Sabir şöyle yazıyordu:
Çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehre kimi,
Yağı yağ üste çıxır, ayranı ayranlıq olur!
Kim ki insanı sever aşığı hürriyet olur,
Evet, hürriyet olan yerde de insanlık olur.(12, s.149)
-diyerek hürriyetle insanlığı aynı görmek istediyini bildiriyor.
Mehmet Akif, birçok konuda İslam’ın yanlış anlaşıldığına ve ya kimi kişiler tarafından işlerine
geldiği biçimde kullanıldığına özellikle dikkat çeker. Ona göre bu, İslam’ın özüne inememiş sözde
İslam taraftarlarının yanlış davranışlarını meşrulaştırmak için başvurdukları bir yoldur.
Mirze Elekber Sabir, de M.Akif gibi medenî bir toplum oluşturmak için eğitimin ne kadar önemli
olduğunun farkındaydı. Zaman bakımından birbirine yakın dönemlerde yaşamış olan Mehmet Akif
Ersoy ve Mirze Elekber Sabir, kültürel sahada XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında Türkiye
ve Azerbaycan’da yaşanmış olan edebî gelişmelerin içinde yer almışlardır. Her iki şair, bu yıllarda güçlü
gözlem ve tahlilleri ile öne çıkan iki önemli şahsiyyetler olmuşlar.
Belli olduğu gibi Sovyet döneminde Türk edebiyatını okumak bile yasak edilmişti. Bu nedenle bu
dönemde Azerbaycan edebiyyatında Mehmet Akif etkisi bulunsa bile onun adına şok az rastlıyoruk.
Ancak Azerbaycan 1991 yılında kendi bağımsızlığına kavuşduktan sonra veziyyet değişti. Bağımsızlık
döneminde Bahtiyar Vahapzade ve Halil Rza Ulutürk gibi ünlü şairlerin şiirlerinde Akif’in adı saygı ile
anılmaktadır.
20. yüzyıl Azerbaycan Türk Edebiyatının en büyük temsilcilerinden olan Bahtiyar Vahabzade’nin
şiirlerinin merkezinde insan ve toplum yer almaktadır. Şair, hayatının son zamanlarına kadar, halkın
problemleri ile ilgili meselelerde ciddi faaliyetlerde bulunmuştur. Şairin, eserlerinde bir milletin esasını
oluşturan aile kavramına büyük önem verdiği görülmektedir.
Her devrin anıt şahsiyetleri vardır. Böyle şahsiyetler bir savrulmaya kapılmadan, çizgilerinden
sapmadan, oldukları gibi yollarını sürdürüyorlar. Onlar eğilip bükülmezler. Ömürleri boyu vatanı,
milleti için yaşayan bu insanlar tarihin en zor ve karanlık dönemlerinde halka sahip çıkmayı, halka yol
göstermeyi terciye ederler. Halkın kalbinde ebedi yaşayan iki tarihi şahsiyet- Mehmet Akif ve Bahtiyar
Vahabzade işte böyle anıtlaşan tarihi şahsiyyetlerdendir. Onlar ailelerini, çocuklarını, gelecek kaygısını
ve istikballerini bir tarafa atarak, halkın, milletin, derdini, problemini, kederini yüklenerek, güzel ve
ışıklı geleceğe yol almışlar. Her iki şair bu milli ve manevi ruhu eserlerine de yansıtmışlar.
“Yaşamak yanmaktır, yanasan gerek!
Mumun yaşaması yanmasındadır
Eğer yanmıyorsa yaşamır demek,
Onun da menası yanmağıntadır. (13, s.154) - diyen Bahtiyar Vahabzade ve hem de Mehmet Akif,
bu milletin yolunda yanan bir muma çevrilmişler. Onlar yanarak, kurtuluş, bağımsızlık ve özgürlük
ruhunun ışığını halklarına esirgemediler.
M. Akif’e göre sanat milletin davası içindir. Yani sanat halkın milli ve manevi değerlerini dile
getirmelidir. Akif’e hayran olan onu kendisine bir örnek olarak gören Vahabzade de aynı çizgidedir.
Vahabzade “Benim için örnek bir şair var o da Mehmet Akif’tir. Onun her mısrası, her kelimesi çok
önemli ve kıymetlidir”, diye yazdı. Vahabzade M. Akif’in Çanakkale Şehitlerine yazmış olduğu şiirini
ve İstiklal Marşından sevdiği ve ezberlediği mısraları derin bir hüzün ve gözyaşları ile okuduğunu ve
onun büyüklüğü karşısında baş eğiyini de vurğuluyordu.
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Yaşadıkları dönemde milletin ağır günlerine şahit olan her iki şair eserlerinde halkın zor günlerini
tarihleştirmişlerdir. Aslında vatan, millet şairi olan bu büyük şahsiyetler şiiri sanat eseri yaratmak için
değil, halkı, milleti ile hasbi hal etmek için yazıyorlardı. Onların Böyle eserlerden biri de her iki şairin
vatan topraklarının işgal edilişine duydukları kinin, hüzün ve ıztırabın dillendirildiği Mehmet Akifin
“Bülbül” (14, s.473-474) ve B. Vahabzadenin “Okuma Bülbül” (13, s. 135) şiirleridir. Bu şiirlerdenbiri,
XX. asrın başında, diğeri ise XX. asrın sonunda yazılmıştır. Biri Türkiye’de, Bursa’nın Yunanlılar
tarafından işgal edilmesine, diğeri ise Azerbaycan’da, Karabağ topraklarının Ermeniler tarafından istila
edilmesine duyulan elemle yazılmıştır. Her iki şiirde, baştan sona kadar şahsileştirilmiş bir toplumsal
hüzün hâkimdir.
M. Akif, sessizliği feryat ederek bozan bülbüle şöyle seslenir:
Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. (14, s.473)
Bülbülün şakımasını feryat olarak gören Akif, şahsileştirdiği bu toplumsal meselede bülbülün
davranışını gereksiz görür ve susmasını ister.
B. Vahabzade ise “Okuma Bülbül” şiirinde Ermeni teröristlerinin kanlı ayakları altında esir kalan
topraklarda bülbülün bir daha okumamasını, yas tutmasını ister.
Bu bahar okuma, bülbül, sen Allah.
Zulmettir,
Yoluna şam tutanın yok.
Şuşa’n ağlar kaldı, göçtü el- oba
Şirin cehcehine dem tutanım yok. (13, s. 135)
Her iki şair ıssız bir karanlıktan bahsediyor. Bu karanlık ise milletin tarihinde yaşadığı acı olayı
sembolize eder. Her iki şiirde geçmişin ihtişamı ile deprosyonun çöküntüsü arasındaki tezatlı durum,
canlı tablolarla ortaya konulmuştur. Akif’in ve Vahabzade’nin açık üslupla yaptıkları tasvirler zengin
ve derin bir muhayyilenin meyvesidir. Aynı zamanda bu şiirlere ağıt havası, mersiye edası hâkimdir.
Fakat B. Vahabzade’nin “Okuma Bülbül” şiirinde biraz da düşmana duyulan nefret beddua şeklinde
belirtilmiştir. Örnek verdiyimiz her iki şiir bu gün de en güzel şiirler, evezsiz edebi nümuneler sayılır.
SONUÇ
Hem Azerbaycan hem Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet başkanlarının sık-sık dile getirdiği bir
deyim vardır: “Biz bir millet iki devletiz”. Tabi ki bu böyledir. Böyle olduğu halde bizim edebiyatımız
medeniyetimiz de bir kökten gelmedir ve bu her zaman da böyle olarak kalacaktır. Biz de bir Türk
olarak inanmakta ve övünmekteyiz ki, Türk milleti daima Allah’a inandığı ve taptığı için özgürlük onun
hakkıdır. Çünkü Tanrı ilahi adaletin yeryüzünde hâkim kılma görevini Türk milletine bahş etmiştir.
İnanıyoruz ki, ne kadar ki, Türk Milleti var onun büyük şairi, azatlık mücahidi Mehmet Akif Ersoy da
vardır. Artık Mehmet Akif Azerbaycan Türklerinin de evladıdır, o Azerbaycan şairidir.
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MISIR MİLLİ MARŞI
Aya Nasr Mohammed ELKATREY

Marş, isminden de anlaşılacağı üzere, tarihi köklerine ve coğrafî güzelliklerine işaret etmekte ve
yoğun bir vatan sevgisini dile getirmektedir. Hatta bu öyle bir sevgidir ki bütün ülkelerin anası olarak
nitelendirilir ve özgürlük uğuruna ülkesindeki düşmanları yok etmek için uğuruna can verilecek
türdendir.
Milli marşlar; müziksel biçimi ve söz içeriği ne olursa olsun, ait olduğu toplumların, ülkelerin ya
da milletlerin duygu ve ihtiyaçlarından doğan eserlerdir. Mısır marşı Arap ülkelerinin ilk marşıdır. Mısır
marşı beş aşamadan geçmiştir ve şu şekildedir:
Birinci Aşama: “1869-1923”
Milli marş, insanların içinden geçtiği tarihsel aşamalarla bağlantılıdır. Modern Mısır tarihinde ilk
milli marş kraliyet döneminde olduğu bilinmektedir. 1869 yılında “es-Selam el-Melikî el-Mısrî Marşı”
olarak adlandırılan milli marşın müziksel biçimi ve sözleri, Opera Aida’nın yazarı İtalyan Verdi’ye
aittir. Hidiv İsmail paşa döneminin ilk marşı olarak bilinir Süveyş kanalı açılışında askeri müzik olarak
çalınmıştır.
İkinci Aşama: “1923- 1952”
1923 yılında “İslamî Yâ Mısr Marşı”nın sözleri Mustafa Sadık er-Rifâî, güftesi Sefer Ali tarafından
hazırlanmıştır. Bu marşın sözleri 1919 devrimden sonra doğmuştur. Halen polis okulunda marş olarak
kullanmaktadır.
Üçüncü Aşama: “1952-1960”
1952 yılından 1960 yılına kadar “Hürriyet Marşı” resmi marş olarak kabul edilmiştir. Sözleri
Kamil es-Şinnâvî, güftesi Muhammed Abdulvahhab tarafından hazırlanmıştır. Güftesi resmi
törenlerinde şimdiye kadar kullanmaktadır.
Dördüncü Aşama: “1960- 1979”
1958 yılında Suriye ile birlikte oluşturulan Birleşik Arap Cumhuriyeti döneminde yazılmış olan
“Vallah Zaman Ya Silâhî Marşı” 1960 yılından itibaren ulusal marş olarak kullanılmıştır. Sözleri Salah
Cahin, güftesi Kemal et-Tavîl tarafından hazırlanmıştır. Bu birlik bir yıl sonra 1961 yılında dağılmış
olsa da Mısır tarafından ülkenin ismi 1971 yılına kadar ulusal marşı da 1979 yılına kadar resmi olarak
kullanılmaya devam edilmiştir.
Beşinci Aşama: “1979-halen devam etmektedir”
Mısır Milli Marşı ”Bilâdî”, 1979 yılında resmi marş olarak kabul edilmiştir. 1923 yılında Sözleri
Şeyh Yunus el-Kadi tarafından yazılmıştır. Güftesi Seyyid Derviş tarafından yapılmıştır ve halen
kullanılmaktadır. Günlük kullanımda ilk iki kıtası okunmaktadır. Marş, 20 ölçü ve 80 birim vuruştan
oluşmaktadır. Diğer marşlarda da olduğu gibi marş temposundadır.
1982 yılı Aralık ayında 590 sayılı Cumhuriyet karar namesi “ bütün halk ve vatani törenlerde
birinci kıtası müzikle beraber söylenir. Yabancı başkanlar ve yabancı misafirler karşılandığı
durumlarda sadece güftesi sözleri olmaksızın çalınır” şekilde çıkarıldı
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MISIRININ VATAN MARŞININ SÖZLERİ
ﻟﻚ ﺣﺒﻲ ﻭﻓﺆﺍﺩﻱ
ﺃﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﻛﻢ ﻟﻨﻴﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺩﻱ
ﻓﺰﺕ ﺑﺎﻟﻤﺠﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻭﻋﻠﻲ ﷲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ
ﻓﻮﻕ ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻏﺮﺓ
ﻭﺍﺳﻠﻤﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﻋﺎﺩﻱ
ﺃﻭﻓﻴﺎء ﻳﺮﻋﻮﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ
ﺑﺎﺗﺤﺎﺩﻫﻢ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﻱ
ﻟﻚ ﺣﺒﻲ ﻭﻓﺆﺍﺩﻱ
Vatanım, Vatanım, Vatanım
Mısır! Ey ülkelerin anası!
Ve bütün insanlar üzerinde
Mısır! Ey bolluk ülkesi!
Gayem düşmanı savmak
Mısır! Sen en değerli incisin!
Ey yurdum hür yaşa
Mısır! Azizdir evlatların!
Onların ve benim birliğimle
Vatanım, Vatanım, Vatanım

ﺑﻼﺩﻱ ﺑﻼﺩﻱ ﺑﻼﺩﻱ
ﻣﺼﺮ ﻳﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﻣﺼﺮ ﻳﺎ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ
ﻣﻘﺼﺪﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ
ﻣﺼﺮ ﺃﻧﺖ ﺃﻏﻠﻲ ﺩﺭﺓ
ﻳﺎ ﺑﻼﺩﻱ ﻋﻴﺸﻲ ﺣﺮﺓ
ﻣﺼﺮ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﻛﺮﺍﻡ
ﺳﻮﻑ ﺗﺤﻈﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻡ
ﺑﻼﺩﻱ ﺑﻼﺩﻱ ﺑﻼﺩﻱ
Sevgim senindir, Kalbim senin.
Gayem sensin, muradım sen
Nice lütufları vardır Nil’inin
Eski bir ihtişamla haleli.
Ve Allah’adır itimadım
Zamanın alnı üzerinde bir ışıksın!
Düşmanlarına rağmen selamette ol
Sadıktır, topraklarının bekçisidir!
Gayene ulaşacaksın
Sevgim senindir, Kalbim senin.

AYDINLARIN VE EDEBİYATÇILARIN
GÖZÜYLE MEHMET ÂKİF
MEHMET ÂKIF FROM THE POINT OF VIEWS OF
THE INTELLECTUALS AND LITERATI
Bayram YILDIZ

Abstract
Although after passing from Istanbul to Anatolia and to actively participating in the National
Struggle with his writings, sermons and as a member of parliament, and his poem was accepted as the
lyrics of the National Anthem, Mehmet Akif Ersoy's poetry, his thoughts and especially his going to
Egypt shortly after the proclamation of the Republic and his life there until his death, have been
discussed by some intellectuals and literati. . It is possible to encounter these discussions during Mehmet
Akif's illness and especially after his death in the newspapers and magazines of the period.There is a
similar situation in the survey conducted by Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu on Mehmet Akif between March
11, 1937 and April 15, 1937 by Yeni Adam newspaper published weekly. Abdülhak Hamit Tarhan,
Peyami Safa, Sabiha Zekeriya Sertel, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suphi Nuri İleri, Sabahattin Ali, Falih
Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Hüseyin Nihal Atsız, Faruk Nafiz Çamlıbel and twenty-two well-known
poets and writers of different views and ideas of the period and later. “Is Akif a nationalist poet or an
Islamist poet?”, “Does Akif serve the Turkish Revolution?”, “Did Akif make a technical contribution
to literature?”, “How can you explain the departure of Âkif from the country? " Seven questions that
could be considered provocative in some respects were asked and wanted to be answered.. From the
answers given, it is understood that most of the respondents were far from evaluating Mehmet Akif's
personality, thoughts and poetry in real dimensions, they were particularly influenced by the political
atmosphere of the period, and even took a judgmental attitude.However, it is seen that a few names have
an objective attitude towards Mehmet Akif in their answers. In the proceeding, starting from the
answers of twenty-two intellectuals and writers of different age groups participating in this survey
organized by Yeni Adam newspaper, the point of view of Mehmet Âkif's thoughts, poetry and
personality of the period will be put forward, although it does not reflect the general.
Key Words: Mehmet Akif, Yeni Adam, survey, his poetry, the point of view of the period
Giriş
Mehmet Âkif, İkinci Meşrutiyet’ten sonra edebî hayata atılanlar arasında hemen hemen en çok ün
kazanan, yeni nesil tarafından çok sevilen, hakkında özellikle en çok yayım bulunan şairdir (Tansel
1991: IX). Fevziye Abdullah Tansel’in Mehmet Âkif hakkındaki değerlendirmesi üzerinden bir otuz yıl
daha geçmesine rağmen bu hükmün değişmediği, hatta artarak devam ettiği söylenebilir. Bunun
nedenini ise Mehmet Âkif’in içinde yaşadığı toplumun parçası hâline gelmesi ve onunla haşır neşir
olmasıdır. Orhan Okay’ın ifadeleriyle “O adeta bir toplum mistiği gibidir. Cami kürsüsünden kahvehane
ve meyhane peykelerine kadar toplumun her tabakasına sokulan Âkif bu yönüyle ile belki de
edebiyatımızın tek şairidir(Okay 2019: 7).”
Mehmet Akif üzerinde söz söyleyenlerin çoğunluğunun hemfikir olduğu konulardan birisi de
edebiyat tarihlerinde pek az sanatçının eseri ve fikirleri ile şahsiyeti arasındaki benzerlik, hatta ayniyetin
Mehmet Âkif'inki kadar olabildiğidir. Bir şair olduğu kadar, hatta şairliğinden daha çok, bir idealist olan
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Mehmet Akif bu konuda çok nadir istisnalarından biridir(Okay 2019: 8). Nurettin Topçu da benzer
kanaattedir: “Büyük adam eseri ile hayatını birleştiren adamdır. Biz onda şu vasıfları arıyoruz: Önce
bütün ömründe aynı kanaatin, aynı imanın adamıdır. Devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez;
muhitine uyumaz, muhitini kendine uydurur, uydurmazsa çarpışır. Cemiyetten daha kuvvetlidir,
cemiyeti sürükleyicidir (Topçu 2011: 19). Mehmet Âkif’in Türk milletinin kalbinde taht kurmasında
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele döneminde resmî ve resmî olmayan sıfatlarla
göstermiş olduğu üstün gayret ve Türk milletinin İstiklal Marşı’nın şairi olmasının payı büyüktür.
Mehmet Âkif hakkında yukarıda kısaca belirtildiği gibi Türk milletinin kanaati genelde olumlu
olmasına rağmen, onun şairliği, şiirleri, fikirleri, inkılapları destekleyip desteklemediği ve özellikle
1925 sonbaharında Mısır’a gidişinde on yıl yurda dönmemesi, hastalığının çok ileri bir safhasında
dönmesi bazı çevrelerce tartışma konusu yapılmıştır.
“Şair Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne Diyor?”
Mehmet Âkif hakkındaki tartışmalardan birine Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun çıkardığı Yeni
Adam1 gazetesi(dergisi)nde rastlanmaktadır. Yeni Adam gazetesi Mehmet Âkif’in ölümünden iki buçuk
ay gibi kısa bir süre sonra “Şair Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne Diyor?”
başlığı altında, 11 Mart 1937 tarihli 167. sayısı ile 15 Nisan 1937 tarihli 172. sayısı arasında bir anket
düzenlemiştir. Ankete Abdülhak Hamid Tarhan, Peyami Safa İsmail Hami Danişmend, Şükufe Nihal,
Sabiha Zekeriya Sertel, Ahmet Hamdi Tanpınar, Burhan Toprak, Burhan Belge, Yaşar Nabi Nayır,
Suphi Nuri İleri, Sabahattin Ali, Falih Rıfkı Atay, Nurettin Artan, Sabri Erten, Kerim Sadi, Orhan Seyfi
Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Necdet Kestelli, Nurullah Ataç, İlhami Bekir Tez, Hüseyin Nihal Atsız ve
Faruk Nafiz Çamlıbel olmak üzere devrin tanınmış aydınları ve edebiyatçıları katılır (Baltacıoğlu 2018:
9)2. Yeni Adam gazetesinin anketi aynı zamanda Mehmet Âkif’in şahsiyetini, sanatını ve ideolojisini
merkeze olan kuşatıcı tartışmaların ilki ve en geniş çaplısıdır (Öztürkçü 2015: 9). Anketi kitap hâlinde
hazırlayan Yusuf Turan Günaydın’a göre ise “Sessiz sakin gerçekleşen ölümü üniversite öğrencilerinin
ilgisi sonucu büyük bir kalabalık tarafından bir hüzün seline dönüştürülen Akif için Yeni Adam’ın da
sıcağı sıcağına bir anket düzenlenmiş olması anlaşılabilir bir şeydir( Baltacıoğlu 2018: 10).” Gazete
166. sayısında anketi duyurmuş ve 167-172. sayılar arasında ise gelen cevapları aralıksız bir şekilde
yayımlamıştır. Anketin başladığı 167. sayının kapağında bir cami ve Mehmet Âkif’in elle çizilmiş bir
resmi bulunmaktadır(Öztürkçü 1915: 11). Yine bu sayıda Mehmet Âkif ile ilgili şu ifadeler yer
almaktadır: “Şimdiye kadar Mehmed Âkif için birçok yazı yazıldı. Bunların çoğu onun hakkında daha
çok hissî hükümlerin belirmesine vesile oldu. Maksadımız çok mühim saydığımız bu yedi noktanın
aydınlanmasıdır(Çantay 2008: 455).”
Yeni Adam’ın “çok mühim saydığı noktaları aydınlatacak olan yedi anket sorusu ise şunlardır:
1

2

“Derginin gerek yayım hayatına girişi, gerekse yayım hayatı boyunca izlediği çizgi, sahibi ve başyazarı olan İsmail Hakkı
Baltacıoğlu’nun kişiliği etrafında şekillenir. 31 Temmuz 1933 tarihinde Darülfünun’un ilgası ve yerine kurulan İstanbul
Üniversitesi kadrosunda yapılan düzenleme sonucunda görevinden açığa alınan Baltacıoğlu, ‘Haftalık Fikir Gazetesi’ alt
başlığıyla Yeni Adam’ı çıkarmaya başlar. Darülfünun Terbiye Müderrisliğinden gelen eğitimci karakteri ise, derginin ‘halkı
aydınlatma, eğitme ve halka öğretme’ üslubuna yansımıştır. Henüz ilk sayısında dergiyi “demokrat yaşayış tarzı ve iyilik,
güzellik, doğruluk prensiplerine bağlı; Milli ihtilâlin hizmetinde” olarak betimleyen yazar; derginin hedef kitlesinin öncelikle
yeni nesil öğretmen ve öğrenciler olduğunun da ipuçlarını verir. “Ülkümüz demokrasi ve cumhuriyet için çalışmaktır.” ilke
sözüyle çıkan Yeni Adam’ın sabit bir yazar ve çizer kadrosu bulunmamaktadır. Buna rağmen; 1934-1938 yılları arasında,
çalışmaları dergide sıkça karşımıza çıkan isimler; Nurullah Ata (Ataç), Hüsamettin Bozok, Cami Baykurt, Vahdet Gültekin,
Dr. İzzettin Şadan, Hüseyin Avni (Şanda), Kâzım Sevinç, Suphi Nuri İleri, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Zeki Faik İzer, Zahir Sıtkı
Güvemli, Sedat Nuri İleri ve Zühtü Müritoğlu olarak sayılabilir. Görüldüğü üzere Yeni Adam kadrosu Batı eğitimi almış,
Batılılaşma fikrine aşina olan, yalnız dönemi içinde değil, kendinden sonraki dönemde de alanında öncülük etmiş düşün ve
sanat adamlarından oluşmaktadır. Yeni Adam’a ilerici ve yenilikçi bir perspektif kattıkları yadsınamazsa da, derginin ağırlık
merkezinde bulunan İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na nazaran, etkilerinin sınırlı olduğu da bir gerçektir.
Yeni Adam’ın ilk yılında ele aldığı konular; ‘Çocuk, Gençlik ve Terbiye’, ‘Kısa Tetkik ve Tenkitler’, ‘İlim, Felsefe ve Teknik’,
‘Kadın, Ev ve Bahçe’, ‘Resim, Heykel ve Mimari’, ‘Edebiyat ve Tenkit’, ‘Cemiyet, Medeniyet, Nüfus ve İktisat Haberleri’,
‘Tiyatro Piyesleri ve Hikâye’, ‘Kitap ve Yazı Haberleri’, ‘Tiyatro, Sinema ve Radyo’ olarak başlıklandırdığı bölümlerde
kümelenir. Ne var ki, hem bu bölümler hem de bir-iki sayısında yayımlanan ‘Kadın, Ev ve Bahçe’, ‘Musiki Tektik ve
Haberleri’, ‘Siyaset Dünyasında Olanlar’ bölümleri 45. sayıdan itibaren tamamen kaldırılırken, süreklilik kazanan yazılar,
tefrikalar şeklinde basılır.” (Türkkan 2011: 165-166)
Mehmet Âkif hakkında yapılan bu anket Yusuf Turan Günaydın tarafından derlenerek Şair Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir
ve Edebiyat Adamları Ne Diyor? Adıyla kitap olarak yayımlanmıştır. Çalışmada bu yayımdan yararlanılmış ve alıntılarda
sadece sayfa numarası belirtilmiştir.
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“1. Âkif milliyetçi bir şair midir, İslâmcı bir şair midir?
2. Âkif bir sınıf şairi midir, yoksa halk şairi midir?
3. Âkif’in Türk inkılâbına hizmeti var mıdır?
4. Âkif’in edebiyata teknik bakımdan hizmeti olmuş mudur?
5. Âkif’in memleketten uzaklaşmasını nasıl izah edersiniz?
6. Eserlerinde sosyal bir tez var mıdır?
7. Âkif’in insanî olan tarafları var mıdır?”
Anket sorularının kim tarafından hazırlandığı tam olarak bilinmese de – Yusuf Turan Günaydın’a
göre büyük ihtimalle Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu(Baltacıoğlu 2018: 10)- bu soruların, sadece dört ve
altıncı sorular hariç, daha çok Mehmet Âkif hakkında bir tartışma başlatmaya yönelik kışkırtıcı, öznel
sorular olduğu söylenebilir. Anket, “Şair Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne
Diyor?” başlığını taşımasına rağmen ankette Mehmet Âkif’in şairliğinden çok, onun üzerinde tartışma
konusu olabilecek milliyetçi mi, İslamcı mı olduğu; inkılaba bakışı, uzun süre Mısır’da kalışı, kişiliği
gibi sorular sorulmuştur. Ankete katılan aydın ve yazarlardan özellikle bazılarının vermiş oldukları
cevaplar bu görüşümüzü destekler niteliktedir.
Mehmet Âkif ile ilgili bu anketten hemen sonra gazetenin 12 Nisan 1937'de vefat eden Abdülhak
Hamid Tarhan için 22 Nisan 1937 tarihli 173. sayıda “Büyük Şairin Ölümü karşısına Türk Matbuatında
Görülen Akisler” başlıklı gazetelerden derlenen yazıları yayımlaması ve ardından “Abdulhak Hamit
İçin Anket Açtık: Şair Hakkında Türk Fikir ve Sanat Adamlarının Düşündüklerini Basıyoruz” başlığı
ile 29 Nisan 1937 tarihli 174. sayısından itibaren başlattıkları anket soruları da bu düşünceyi
kuvvetlendirmektedir. Yine gazete Mehmet Âkif ile ilgili olumlu veya olumsuz hiçbir görüş beyan
etmeyen Ismayıl Hakkı Balyacıoğlu’nun köşesinde anketin başladığı sayıda “Hamid İçin Ne
Yapardım?” başlıklı bir yazı kaleme alması da bu doğrultuda düşünülebilir (Baltacıoğlu 2018: 10). Yine
yedi sorudan oluşan bu ankette tartışma konusu olabilecek sorular sorulmazken katılımcıların anket
düzenlenen kişi hakkında daha olumlu düşünmelerini sağlayacak ifadeler yer almaktadır. Abdülhak
Hamit Tarhan için cevaplandırılması istenen anket soruları ise şunlardır:
“1. Hâmit’in ölümü karşısındaki intibalarınız nedir?
2. Hâmit’in Türk edebiyatına getirdiği yenilikler nelerdir?
3. Hâmit en büyük Türk şairi midir?
4. Hâmit’te muayyen bir felsefî görüş var mıdır?
5. Hâmit’in eserleri arasında en değerlisi hangisidir?
6. Hâmit’in eserleri bütün insanlığın malı sayılabilir mi?
7. Hâmit’in eserleri yabancı dile çevrilmeli midir? Öztürkçü 2015: 12-13)
Ankete katılanların hemen hepsi tanınmış edebiyat ve düşünce adamlarıdır. Fakat anket sorularının
bu yirmi iki kişi dışında başkalarına gönderilip gönderilmediği bilinmemektedir. Ankete katılanlar
arasında Mehmet Âkif’ten yaşça büyük olan tek katılımcı Abdülhak Hamit Tarhan’dır, diğerleri ise
küçüktür. Katılımcılar arasında yaşça en küçük olanı ise Yaşar Nabi Nayır’dır ve Mehmet Âkif ile
aralarında 35 yaş fark vardır. Bu da ankete katılanların çok geniş bir yaş aralığında yer aldıklarını ve
anketin farklı yaş aralığındaki yazar ve aydınların Mehmet Âkif’e karşı bakış açılarını yansıttığı
söylenebilir.
Dünya görüşleri bakımından da ankete katılanların çeşitlilik gösterdiği rahatlıkla söylenebilir.
Sabiha Zekeriya Sertel, Suphi Nuri İleri, Kerim Sadi gibi solda; Nihal Atsız ve Faruk Nafiz Çamlıbel
gibi sağda görülebilecek isimlere ve daha çok da dönemin düşünce yapısını yansıtan aydınlara ankette
rastlanmaktadır. Dünya görüşü bakımından görüşlerine başvurulmayanların ise Mehmet Âkif’e yakın
olan, onu yakından tanıyan Mithat Cemal Kuntay, Hasan Basri Çantay, Ahmet Hamdi Akseki, Elmalılı
Hamdi Yazır gibi aydın ve yazarlar olduğu görülmektedir. Bu durum, Mehmet Âkif’in yakın
dostlarından Hasan Basri Çantay’ın anket dolayısıyla Yeni Adam’ın sahibi ve başyazarı Ismayıl Hakkı
Baltacıoğlu’na yazdığı, fakat anket kısa bir süre içinde bittiği için göndermediği, anket sorularına
cevabını da içeren ve Âkifnâme adlı eserine aldığı mektuptan anlaşılmaktadır. Hasan Basri Çantay
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mektubunda, biraz da alaysı denebilecek bir dille Yeni Adam’da Mehmet Âkif hakkında bir anket
açılmasından mutlu olduğunu ve verilen cevapları sevinçle okuduğunu belirttikten sonra “Yeni Adam’ın
sualleri, leh ve aleyhinde ve hakkında birçok yazılar yazılan bir şairin tayini hüviyeti ve tasnifi
noktasından haizi ehemmiyettir. Onlara memleketin her yerinden cevaplar verilmelidir. İşte, ben de dâvetsiz düğüne gidenler gibi- bu ankete iştirak ediyorum. Zaten, millete ait olan bir mevzua davet de
lazım değil ya…” ifadelerini kullanır. Bu ifadelerden de anketin Mehmet Âkif’in yakın dostlarına
gönderilmediği anlaşılmaktadır (Çantay 2008: 288). Hasan Basri Çantay’ın Yeni Adam’ın anketine
verilen cevaplara cevap yazma gereği duyması ve başkalarının da yazmasını istemesi bu cevaplardan
memnun olmadığını göstermektedir. Cevaplardan tek memnun olmayanın Hasan Basri Çantay olmadığı
Sadettin Öcal adlı okuyucudan gelen bir tepki mektubunun 27 Nisan 1937 tarihli 173. sayısında
yayımlanmasından da anlaşılmaktadır(Baltacıoğlu 2018: 11).
Anketle ilgili belirtilmesi gereken konulardan birisinin de anketin kısa denilebilecek bir sürede
sona erdirilmesidir. Bu durum Hasan Basri Çantay’ın yukarıda alıntıladığımız sözlerinden de
anlaşılmaktadır. Anketi derleyip kitap hâline getiren Yusuf Turan Günaydın’a göre bunun nedeni
Mehmet Âkif ile anketin ardından hemen Abdülhak Hamit ile ilgili anketin yayımlanmasıdır. Yine ona
göre Mehmet Âkif anketi yarı da bırakılmış olabilir ve bu konuyu aydınlatacak kesin bir bilgi de
yoktur(Baltacıoğlu 2018: 11).
Ankete katılan isimlerin çoğu soruların tamamına cevap verirken bir kısmı bazı sorulara cevap
vermemiş; İlhami Bekir Tez ise soruları tek tek cevaplamamış, onun yerine kuşatıcı genel bir cevapla
yetinmiştir. Yine Abdülhak Hamit Tarhan, Sabahattin Ali, Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç gibi bazı
isimler sorulara kısa cevaplar verirken Şükûfe Nihal, Sabri Ertem, Raif Necdet Kestelli gibi isimler ise
daha ayrıntılı cevaplar vermişlerdir. Ankete katılanlardan Ahmet Hamdi Tanpınar, Hüseyin Nihal Atsız,
Orhan Seyfi Orhun, Raif Necdet Kestelli gibi bazı isimlerin sorulara daha nesnel; Şükûfe Nihal, Suphi
Nuri İleri, Kerim Sadi, Falih Rıfkı Atay gibi isimlerin ise daha çok öznel cevaplar verdikleri
söylenebilir.
Ankete katılan aydın ve yazarların birçoğunun verdikleri cevaplarda doğruyu bulma gibi bir çaba
içerisinde olduklarını söylemek çok zordur. Onlar daha çok kendi ideolojik tutumlarına ve algılarına
göre Mehmet Âkif hakkında kanaat belirtmeyi tercih etmişlerdir. II. Meşrutiyet’in ilanından itibaren
Türk milletini ilgilendiren hemen her olayın bilfiil içinde olan ve önemli roller üstlenen Mehmet Âkif’i
anlamaya çalışmaktan daha çok yargılar bir tutum içindedirler. Mehmet Âkif’in Millî Mücadele’deki
mücadelesi ve katkısı yok hükmüne indirgenmekte, hele Mısır’a gidişi ve orada on yıl gibi bir süre kalışı
bir şapka sorunu olarak görülmektedir. Bunu yaparken kullandıkları dil ve anlatım çok rahatsız edici,
kırıcıdır. Bu yönüyle bir kısım aydınlar arasında devrin düşünce dünyasını ve bu düşünce dünyasının
nasıl dile getirildiğini görmek açısından da anket yeterince fikir vermektedir. Anket, katılımcıların
Mehmet Âkif’e ve onların nezdinde Mehmet Âkif’in temsil ettiği değerlere bakışını yansıttığı kadar
onların kişilikleri ve düşünce dünyalarından uzak birine karşı nasıl bir tavır takındıklarını ve dil
kullanabildiklerini de göstermektedir. Bildirinin bundan sonraki aşamasında ankete katılan düşünce ve
edebiyat adamlarının Mehmet Âkif ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar soru soru değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
“1. Âkif milliyetçi bir şair midir, İslâmcı bir şair midir?”
Bir önceki bölümde belirtildiği gibi Mehmet Âkif hakkında tartışma konusu olabilecek sorulardan
birisi olan bu soru anketin düzenlendiği dönemdeki aydınların düşünce yapısını ve bu yapının
çelişkilerini ve açmazlarını göstermesi açısından da dikkate değerdir. Genel kabul gören görüşlerden
biri Türkiye Cumhuriyeti’nin milliyet temelli bir yapı üzerine inşa edildiğidir. Böyle olması demek din
ve milliyetin birbiriyle çelişen veya birbirinin zıddı ögeler olarak görülmesi anlamına gelmemektedir
ve toplumsal dayanışma ve barışı sağlayacak iki temel ögenin tam tersi bir işlev görmesine neden
olabilecektir.
Bu konuda ankete katılanlar arasında da tam bir düşünce birliği olmadığı görülür. Ankete
katılanların çoğunluğu Mehmet Âkif’in İslamcı bir şair olduğu kanaatindedir. Yalnız bu İslamcılığın
tonu değişmektedir. Bazılarına göre bu İslamcı anlayış millî nitelikleri barındırmakta bazılarına göre ise
barındırmamaktadır. Az sayıda da olsa bazı katılımcılar ise Mehmet Âkif’in millî yönüne de vurgu
yapma ihtiyacı duymuşlardır. Katılımcılardan bu soruya cevap verenlerin bir kısmı tek bir kelime veya
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kelime grubu ile cevap verdikleri için onların İslamcılık veya millîlikten ne anladıkları da tam olarak
anlaşılamamaktadır.
Ankete katılanların yaygın kanaati Mehmet Âkif’in İslamcı bir şair olduğudur. Aralarında ton farkı
olsa da şairi İslamcı görenlerin kısaca görüşleri şöyledir. Abdülhak Hamit diğer sorularda olduğu gibi
ilk soruda da kısa bir cevap vererek “İslamcı şair.” der ve başka yorumda bulunmaz(s. 17). İsmail Hami
Danişmend ise Mehmet Âkif’in İslamcı bir şair olduğunu ve şiirlerinde milliyet aleyhinde bulunduğunu
belirtir(s. 20). Ahmet Hamdi Tanpınar da anketi serinkanlı bir şekilde cevaplayanlardandır: “İslamcı bir
şairdir. İslamiyet'in etrafında diğer toplayıcı saikleri unutmak suretiyle bir birleşme vücuda getirmek
ister(s.30) Yaşar Nabi Nayır, “Mehmet Akif(in) muhakkak ki bugünkü anlayışımızla milliyet
telakkisinden uzak kal”dığını, onun bir “ümmet şairi” olduğunu belirtir( s. 37). Suphi Nuri İleri ise
Mehmet Âkif’i “Evvela bir şair değildi, olsa olsa bir nâzımdı. Milliyetçi değil de İslamcı idi.” diyerek
Mehmet Âkif’i şair olarak bile kabul etmez(s.39). Sabahattin Ali, “Akif reformist bir din şairidir(s.42)”
derken Falih Rıfkı Atay ise “Osmanlı- İslam ammesinin şairidir( s.43)” hükmünü verir. Cevapladıkları
sorulara ayrıntılı cevap verenlerden biri olan Sadri Ertem, “Mehmet Âkif’in karakterini tespitten önce
onun yaşadığı devri, bu devrin hudutlarını tayin etmek lazımdır.” diyerek Mehmet Âkif’in 19. yüzyılın
şartlarında “Din çerçevesi içinde kurtuluş yolunu arayanlar, yani istismara din kalkanı ile karşı koymak
isteyenler.” arasında olduğunu belirtir ve bu grubun sırtına bütün olumsuzlukları yükler(s. 44- 46).
Nurettin Artam da “Akif'in dindar olduğu dini esasları birçok şiirlerinde müdafaa ettiği gün kadar
aşikârdır.” görüşünü pekiştirmek için Mehmet Âkif’in “Çanakkale'de dövüşen askerleri Bedrin
Aslanları ile mukayese etmiş, Çanakkale şehitlerin mezarında taş olarak Kâbe’yi dikmiştir.” demiştir
(s. 48). Orhan Seyfi Orhun da Mehmet Âkif’in İslamcı bir şair olduğunu ifade edenlerdendir (s. 51).
Yusuf Ziya Ortaç da aynı görüşte olan isimlerden biridir ve bunu da şairin bir mısrası ile delillendirir:
“Âkif’e milliyetçi bir şair demek ne mümkün… ‘fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber…’ mısraı ile
bağıran kendisi değil mi?... (s. 54). Yine Raif Necdet Kestelli de Mehmet Âkif’in dindar bir şair
olduğunu belirtenlerdendir ve aynı zamanda şu hükmü de verir: “Edebiyat tarihimizin son devrelerinde
yetişen üç kıymetli şahsiyet bariz farklar ve vasıflarla birbirinden ayrılmıştır: Tevfik Fikret insaniyetçi,
Mehmet Emin milliyetçi, Mehmet Akif İslamcı (s. 56).” En büyük Mehmet Âkif muarızlarından olan
Nurullah Ataç da şairin milliyetçi olmadığını özellikle vurguladıktan sonra “Bütün eserlerinde dinde
kavmiyet olmaz der ve milliyet fikrinin yıkıcı olduğunu söyler (s. 60)” diyerek İslamcı olduğunu söyler.
Peyami Safa yaygın kanaatin dışında kalanlardandır. O, Mehmet Âkif’in “ne milliyetçi ne de
İslamcı bir şair” olduğunu ve bu iki kelimenin kapalı sistemleri ifade ettiğini, Akif'in herhangi bir
sistemin içine sıkıştırılamayacağını belirterek bu soru için şu hükme varır: “ Sadece bir millet ve ümmet
camiası içinde tercümanı olduğu temayüller itibarıyla ona hem milli hem de İslami şair denilebilir.
Milliyetçi ile milliyi, İslamcı ile İslamiyi birbirine karıştırmamak fikrindeyim(s.18).” Sabiha Zekeriya
Sertel, düşünce olarak Mehmet Âkif ile ortak paydası olmayan ve bunu kullandığı kavramlarla da
gösteren, ankete soğukkanlı bir şekilde cevap verenlerden birisidir. Aynı zamanda o da Peyami Safa
gibi “Akif hem milli bir şairdir hem de İslamcı bir şairdir” diyerek Mehmet Âkif’i her iki kategoriye de
dâhil eder. Peyami Safa’dan ayrıldığı nokta ise Mehmet Âkif’in “Şiirlerinde milli evsaf olduğu gibi
İslamiyet'e, dine, saltanat hâkimiyetine karşı duyduğu iştiyak gayetle barizdir.” diyerek saltanatçı
yönünü de keşfetmesidir(s. 28).
Ankete katılanlar arasında hemen her soruda Mehmet Âkif’e karşı en keskin eleştirileri
yapanlardan birisi ve hatta birincisi Şükûfe Nihal’dir. Mehmet Âkif’i hiçbir konuda olumlu bulmadığı
gibi hakaretâmiz ifadeler kullanmaktan da çekinmez. İlk cevaptaki “adam” ve “kafa” sözcükleri ile
bunun ilk örneklerini verir. Bu soruya vermiş olduğu cevapta Mehmet Âkif’in Milli Mücadele’deki
katkılarını yok saydığı gibi onun bu Mücadele’yi anlamadığını, on dört asır öncesinin Skolastik kafasına
sahip olduğunu söyler: “ ‘Türk Arapsız yaşayamaz kim ki yaşar der delidir!..’ Bugünkü siyasi zaruretler
içinde ancak kendi varlığına dayanarak kurtuluş yolunu bulan Türk'ün büyük idealini sezemiyerek onu
‘deli’ diye tezyif eden bir adam…
Müslümanlıkta anasır mı olurmuş ne gezer
Fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber
diye bizi 14 asır evvelki ihtiyaçların yarattığı rejimlerden bahseden iskolastik bir kafa… böyle bir
kafanın milliyetçilikle zerre kadar ilgisi olamaz (s.22).”
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Burhan Toprak da Mehmet Âkif’i farklı değerlendirenlerdendir. “Şair Akif dindar bir milliyet
şairidir. Türk milletinin bütün ümit ve ıztırapları şiirinde bir aksiseda bulduğu için nasyonalisttir.”
diyerek Âkif’in milliyetçiliğini zorunlu bir milliyetçilik olarak görür. Cevabının ilerleyen satırlarında
ise din endişesinin Mehmet Âkif’i mutaassıp birisi yaptığını ifade eder(s.33) Burhan Belge, “Akif
şiirlerini yazdığı zaman ümmet ile millet arasındaki fark tarihin eliyle henüz tespit edilmemişti.” diyerek
sorunun uygunsuzluğunu ifade edenlerdendir( s.36).
Kerim Sadi bu soruya en ilginç en alaysı cevabı veren isimdir: “ ‘Zıllullah'ın yaşmaklı
güvercinlerle dolu sarayı önünde secdeye kapanan ve popüler bir eda ile karaladığı manzumelerini
Kur'an sahifelerinden seçilmiş tabirlerle süsleyen Mehmet Akif ultra reaksiyoner sarıklar ordugâhının
ön safında dalgalanmış siyah bir bayraktır(s.50).”
Ankete katılanlar arasında farklı görüş bildirenlerden biri de Hüseyin Nihal Atsız’dır. O, Mehmet
Âkif’in bir Osmanlı milliyetçisi olduğunu ve Osmanlıcılığın ayırıcı vasıflarından birinin de İslamcılık
olduğunu ifade eder: “Mehmet Âkif'in Osmanlı kelimesini kullanmayıp mütemadiyen dinden
bahsetmesi Osmanlı milliyetçiliğine mani olamaz. Osmanlı'nın kurduğu büyük siyasi- içtimai sistemde
en esaslı unsuru olduğu için Osmanlı milliyetperverleri çok defa dinci gibi gözükmüştür. Hiç şüphe yok
ki Âkif Türkiye'yi Fas'tan Mısır'dan ve İran'dan daha çok seviyordu(s. 64).
Görüldüğü gibi Mehmet Âkif ile aynı dönemi paylaşan yirmi iki isim onun İslamcı mı yoksa
milliyetçi mi olduğu konusunda fikir birliği içinde değildir. Bunun nedenini ankete katılanların farklı
düşüncelere sahip olmalarıyla ve yaşanılan dönemin özellikleriyle açıklamak mümkün olabilir.
“2. Âkif bir sınıf şairi midir, yoksa halk şairi midir?”
Anketi hazırlayanların böyle bir soru sormaya niçin ihtiyaç duydukları, özellikle sorunun ilk kısmı
olan “sınıf şairi” kavramının o günün Türkiye’sinde ve hatta bugünün Türkiye’sinde bir karşılığı olup
olmadığı anlaşılamamaktadır. Ankete katılanların çoğunluğu, Mehmet Âkif’in halkçı bir şair olduğu
kanaatindedir. Bir kısmı ise bu tarz bir ayrımın fark edilemeyeceğini, bir kısmı ise gereksizliğini
vurgular; bir kısmı da onu ümmet şairi olarak nitelendirir.
Abdülhak Hamit Tarhan “Tefrik edilemez.” diyerek yine kısa, öz bir cevap verir(s. 17).
Peyami Safa, sınıf ve halk tabirlerinin bilimsel tabirler olmadığını, eğer halktan murat edilenin
avam ise Mehmet Âkif’in halk şairi olarak değerlendirilebileceğini ifade eder(s. 18). Ahmet Hamdi
Tanpınar, Mehmet Âkif’in bir sınıf şairi olmadığını, ona “belki halk şairi denilebileceğini” söyler(s.30).
Şükufe Nihal bir önceki soruda olduğu gibi bu soruda da Mehmet Âkif ile ilgili görüş bildirmekten
daha ileri gider ve yine onu yargılar: “Akif muayyen bir sınıfın şairi değildir, ben onda bir halk şairi
vasfını pek göremiyorum. O ümmetçi bir adamdır, en karakteristik tarafı koyu bir din adamı oluşudur.
Safahat’ı baştan başa karıştırınız her fikirde her mevzuda hep Allah, hep Nebî, Tur-ı Sinâlar, secdeler,
her ıztırapta, her arzuda ‘İlahi!’ diye göklere açılan bir el(s. 22).”
Bu soruya ilginç cevap verenlerden biri Sabiha Zekeriya Sertel’dir. Ona göre “Akif bir küçük
burjuva şairidir. Şiirlerinde küçük esnafın, halkın orta sınıfının ızdıraplarını yazmıştır. Ne yüksek
sınıfın, ne proletaryanın şairidir(s. 28).”
Burhan Belge, bu soruya da birinci soru ile birlikte cevap verir ve Mehmet Âkif’i ve onun
düşüncelerini Kemalist Türkiye için tehlikeli bulur: “Akif Osmanlı platformu üzerinde hem din hem
millet şairidir. Kemalist Türkiye için Akif'in milliyetçiliği yalnız noksan değil, aynı zamanda
reaksiyoner, yani tehlikelidir(s. 36).”
Suphi Nuri İleri, “Akif ne bir sanat şairi, ne de halk şairi” diyerek Âkif’i iki sınıftan birine uygun
görmez(s. 39). Sınıf konusunda farklı düşünenlerden biri de Sabahattin Ali’dir ve o sınıf meselesine
Kurtuluş hareketi açısından bakar ve Mehmet Âkif’in Milli Mücadele’ye katılan bazı grupların sözcüsü
olabileceğini belirtir(s. 42)
Kerim Sadi birinci sorudaki alaycı tutumunu bu soruda da sürdürür ve Mehmet Âkif’i hayatı
boyunca mücadelesini verdiği değerlerin tam karşısında konumlandırır: “Safahat şairi batıl itikatlarla
hurafelerden ve taassuptan sıyrılmış bir din, yani ekonomik istismar altında kırmızı küreyvelerine kadar
ezilen müstahsil halk kitleleri için daha ‘saf’ bir Afyon ve buna binaen o nispette tehlikeli bir zehir

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

141

tahayyül ediyor ve kapitalist medeniyetine “tek dişi kalmış canavar”a isyan eder görünmesine rağmen
emperyalist istila orduları ile yan yana yürüyen bir afeti idealize etmekte taannüt gösteriyordu(s. 50).
İsmail Hami Danişmend ise “Akif ne halk şairi ne de sınıf şairdir. Bence bir ümmet şairidir.”
görüşündedir(s.20). Orhan Seyfi Orhun sınıf kavramının hayatımızda bir karşılığının olmadığını
belirtmesine rağmen Mehmet Âkif’i “muhafazakâr ve mutaassıp diye anılan, nasların çerçevesinden
kurtulamamış bir zümrenin şairi.” olarak nitelendirir(s. 51). Yusuf Ziya Ortaç da aynı fikri farklı
kelimelerle ifade eder: “Akif'e halk şairi de diyemeyiz. O sarahaten yeşil edebiyatın niye yegâne cazibeli
mümessili idi(s. 54).” Nurullah Ataç, alaysı bir dille Mehmet Âkif’in bir cemaat şairi olduğunu belirtir:
“Bir halk şairidir, çünkü onun cemiyetimizin her sınıfında severek, hislerine tercüman oluyor diye
okuyanlar var. ‘Halk şairi’ dedim, yanlış söyledim: cemaat şairidir(s. 60).”
Mehmet Âkif’in toplum içerisinde yerini en doğru şekilde ifade eden ismin Hüseyin Nihal Atsız
olduğunu söylemek mümkündür. Sınıf kelimesinin gerekli gereksiz her yerde kullanılmasını
komünistlere bağlayan Nihal Atsız, Mehmet Âkif’in sınıfı ile ilgili olarak şunları söyler: “Memlekette
Âkif'e her hususta taraftarlık edenler, yalnız dini bir sınıf olsa bile Âkif bir millet şairi olmak iddiasında
idi. Akif'in sınıf şairi olmadığına en büyük delil, bugünkü laik hükümetin müessesi olan Halkevi'nde 18
Mart ihtifalinde şiirlerinin okunmasıdır. Demek ki Cumhuriyet ve inkılap kendilerine emanet olunan
bugünkü gençlik Âkif'i kendisinden sayıyor, onda yabancılık görmüyor(s. 64-65).”
Anketin diğer sorularına cevap vermeyen Faruk Nafiz Çamlıbel sadece bu soruya cevap vermiştir.
Ona göre bir şair hakkında hüküm vermek için üç soruya cevap aramak gerekir: “1. Lisana hizmet etmiş
mi?, 2. Sanata hizmet etmiş mi?, Memlekete hizmet etmiş mi?” Bu üç sorudan herhangi birine “evet”
cevabı almak o şair hakkında olumlu hüküm vermek için yeterlidir. Faruk Nafiz’e göre Mehmet Âkif,
bu sorulardan birine değil, hepsine “evet” dedirten şairdir. “onun büyüklüğünü boş kalan yerinden
anlamak kolaydır.”(s. 66).
Verilen birkaç cevabın dışındaki cevaplardan ve ankete katılanların bir kısmının bu soruya cevap
verme zahmetine katlanmamasından da bu sorunun anlamsızlığı ve gereksizliği anlaşılmaktadır.
“3. Âkif’in Türk inkılâbına hizmeti var mıdır?”
Anketin en tartışmalı sorularından birisi bu sorudur. Bunun nedeni de inkılap konusunda görüş
ayrılıklarının fazla olmasıdır. Her şeyden önce Türk inkılabı için başlangıç noktası olarak hangi tarihin
alınacağı noktasında fikir birliğine varmak çok zordur. Çünkü Türk inkılabının öncelikli olarak Milli
Mücadele ayağı, sonra Cumhuriyet’in ilanı ve diğer bazı inkılapların gerçekleştirilmesi aşamaları vardır.
Özellikle Milli Mücadele aşamasında Mehmet Âkif’in emekleri göz ardı edilemez ve yine o Türk
milletinin İstiklal Marşı’nın şairidir.
Mehmet Âkif’in Türk inkılabına hizmeti olup olmadığı konusunda ankete katılanlar arasında bir
görüş birliğinden bahsetmek çok zordur. Bunun nedenini de yukarıda belirtilen nedenlerde aramak
gerekir.
Abdülhak Hamit Tarhan bu soruya da “Eeserleri ile umumi hizmetleri vardır.” diyerek genel ve
olumlu bir cevap vermiştir(s. 17). Peyami Safa da bu soruya olumlu ve verenlerdendir ve “İstiklal Harbi
Türk inkılabının başlangıcı sayıldıkça İstiklal Marşı bu inkılabın tarihinde yer alacak eserdir(s. 18).
Ahmet Hamdi Tanpınar da Mehmet Âkif’in özelikle Milli Mücadele dönemindeki katkılarından ve
İstiklal Marşı’ndan dolayı Türk inkılap tarihine geçtiğini belirtir(s. 30). Burhan Toprak da “Bir şair
olarak evet.” İstiklal Muharebeleri sırasında kitlenin değilse bile münevver bir zümrenin sesi olmak
güzel ve büyük bir şeydir.” cevabı ile Mehmet Âkif’in inkılaba katkısının olduğunu kabul eder(s.33).
Sabri Ertem de özellikle Milli Mücadele’den başlatmak kaydıyla Mehmet Âkif’in katkısının olduğunu
belirten ve özellikle bu soruda Mehmet Âkif hakkında olumlu düşünceler kullanan isimlerden biridir:
“Âkif Avrupa'ya karşı dik ve keskin bir istiklal taraftarıdır. Çanakkale şiiri hâlâ her gün kulaklarımızda
akisler bırakan, İstiklal Marşı müstakil yaşamanın zevkini alan ve istiklal yoluna kurban olmayı bilen
bir adamın hislerini ifade etmektedir. Şair Âkif Türkiye'nin istiklalini isteyen insandı. Bir saniye onun
başka türlü düşündüğünü tasavvur edemem. İstiklal davasında o, zafere kadar bizim safımızdaydı.
İstiklalden sonra sosyal davalarda bizden ayrıldı(s. 45).”
İsmail Hami Danişmend ise Mehmet Âkif’in Türk inkılabına katkısının olup olmadığını iki
aşamada değerlendirir ve İstiklal Marşı’nı Milli Hareket devrinde olumlu bir katkı olarak alır. Fakat
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İstiklal Marşı’ndaki zihniyetin sonraki dönemde yapılan inkılaplarla örtüşmediğini de belirtir (s. 20)
Burhan Belge de hem evet deyip hem de hayır diyenlerdendir: “Akif namuslu, haysiyetli ve Osmanlı
idi. Osmanlı'dan Türklüğe götüren köprü üzerinde elbette ki bir hizmeti dokunmuştur. Fakat bu ona
inkılapçılık vasfının verilmesine kâfi olmasa gerektir(s. 35-36). Yaşar Nabi Nayır da Mehmet Âkif’in
Milli Mücadele’deki katkılarını kabul etse de daha sonra yurdu terk etmesini olumlu karşılamaz, hatta
bu gidişi onun Türk inkılabını görmemek adına yaptığını düşünür ve şu ifadeleri kullanır: “İstiklal
Savaşı davasına iştirak eden Âkif, bu davanın bütün insanlık namına değil, sadece Türklük hesabına
yürütüldüğünü görünce inkılap saflarından uzaklaşmıştır ve bu uzaklaşma hatta inkılabın muazzam bir
bina hâlinde inşasını gözleriyle görmemek için yurdu en mesut anında terk etmek derecesinde kuvvetli
bir red şeklinde tecelli etmiştir. Bu noktayı göz önünde tutmadan Akif'i mütalaa etmek inkılapçı bir
Türk için mümkün değildir(s.37).” Nurettin Artam da Mehmet Âkif’in Milli Mücadele’deki katkısını
kabul eder, fakat daha sonrası için olmadığını alaysı bir dille ifade eder(48-49). Orhan Seyfi de Mehmet
Âkif’in Türk istiklaline katkısını kabul eder; İstiklal Marşı’nın meydanda olduğunu, fakat inkılapçı
olmadığını düşünenlerdendir(s. 51). Raif Necdet Kestelli de Mehmet Âkif’in Milli Mücadele’ye
katkılarını ve İstiklal Marşı’nı kabul eden, inkılapçılığını ise reddedenlerdendir(s. 56-57). Nurullah Ataç
da Mehmet Âkif’in inkılaba giden yolda hizmetlerinin olduğunu, ama inkılaba katkı sağlamadığını
düşünür(s. 60).
Diğer konularda olduğu gibi Şükûfe Nihal, Türk inkılabına katkı konusunda da Mehmet Âkif’e
karşı olumsuz bir bakış açısına sahiptir. Beşinci sorunun da cevabı olacak görüşleriyle Mehmet Âkif’i
bu konuda da ağır bir şekilde eleştirir: “Âkif'in Türk inkılabına tek bir hizmeti yoktur. Bilakis bizim
kanımız bahasına yarattığımız inkılabın eserlerini beğenmeyerek bu toprakları bırakıp gitmiştir.
Başından, yine bizim malımız olmadığı söylenen fesi çıkarıp yerine bir başka biçimde bir çuha parçası
geçirmeyi bir din, bir ahlak meselesi yaparak yurdunu, milletini bırakan, hurafelere takılmış bir
adam(s.22-23)”. Sabiha Zekeriya Sertel de “Akif'in Türk inkılabına hiçbir hizmeti yoktur. Akif bizzat
inkılapçı değil muhafazakârdır.” sözleriyle Şükûfe Nihal ile benzer görüşte olduğunu gösterir(s. 28).
Ankette Mehmet Âkif’e karşı en sert değerlendirmelerde bulunan ve keskin ve kırıcı bir dil
kullanan Suphi Nuri İleri, “Akif'in Türk inkılabına hizmeti herkesinki kadardı. Yoksa orijinal ve
fevkalâde değildi.” diyerek Mehmet Âkif’in Milli Mücadele dönemindeki katkılarını küçümser,
sıradanlaştırır. İstiklal Marşı’nı yazmış olması da “İstiklal Marşı bir hizmet değildir.” diyerek kabul
etmez ve İstiklal Marşı’nın “korkma” hitabı ile başlamasını eleştirir ve bu marşın Türklerin öz duygu
ve heyecanlarının tercümanı olamayacağını, bu marşın insanları uyuttuğunu, Cumhuriyet’i kuran ve
laikliği kabul eden Türk milletini temsil etmediğini ve bir an önce “ortadan kaldırılması” gerektiğini
belirtir. Ona göre “Akif'in Marşı menfi ve statiktir. Biz de müspet ve dinamik bir marş istiyoruz.
Coşturan, ağlatan, güldüren bir marş istiyoruz(s.39-40).”
Falih Rıfkı Atay da “bizim inkılabımız hayat, fikir ve vicdan hürriyetlerini ve laisizmi müdafaa
eder. Osmanlı- İslam ideolojisi ile Kemalizm ideolojisi tam tezat hâlindedirler.” diyerek Mehmet
Âkif’in Türk inkılabının karşısında olduğunu belirtir(s. 43). Yine Falih Rıfkı Atay’ın da Suphi Nuri İleri
gibi laiklik vurgusu yapması dikkat çekmektedir.
Yusuf Ziya Ortaç, “Evet Akif'in Türk inkılabına büyük hizmeti vardır. Onun eserlerini okuduğunuz
zaman nelerden kurtulduğumuzu anlıyoruz. İstiklal Marşı'na gelince, buna inkılabın değil ihtilalin
sesidir diyebiliriz.” diyerek kısmen İstiklal Marşı’nı kabul ettiğini, ama inkılaplar konusunda olumsuz
bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir(s. 54).
Özellikle Mehmet Âkif’in Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya geçmesine vurgu yapan
Hüseyin Nihal Atsız’ın bu konuda da Mehmet Âkif ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir:
“Âkif'in Türk inkılabına hizmeti vardır. Kurtuluş Savaşı'nda onun Anadolu'ya geçmesi kendisi gibi
düşünen binlerce vatandaşı bu savaşa taraftarlığa sürüklemiş, şiirleri de milli savaşın manevi gıdasını
teşkil etmiştir. Bugün memlekette boru öttürmeye kalkan bazı şairimsi kimseler Kurtuluş Savaşı
yıllarında İstanbul'da aşk ve fuhuş manzumeleri yazarken Âkif'in Anadolu'ya geçmiş olması başlı başına
hizmet ve kıymet teşkil eder(s. 65).
Mehmet Âkif hakkındaki en tartışmalı konulardan biri olan onun Türk inkılabına katkısının olup
olmadığı konusunda da tam bir görüş birliği olmadığı görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu
Mehmet Âkif’in özellikle Milli Mücadele dönemindeki katkılarına ve İstiklal Marşı’nın şairi olmasına
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karşı olumlu baktıkları, bir kısmının Milli Mücadele’den sonra katkı sağlamadığı, birkaçının ise hiçbir
desteği olmadığı kanaatini taşıdığı anlaşılmaktadır.
“4. Âkif’in edebiyata teknik bakımdan hizmeti olmuş mudur?”
Anketin bu sorusu katılımcıların Mehmet Âkif’in şairlik yönünü, daha çok da aruzu kullanmadaki
yeterliliğini değerlendirmelerini sağlayacak bir sorudur. Diğer sorularda olduğu gibi Abdülhak Hamit
Tarhan olumlu, kısa bir cevapla yetinir: “Rolü vardır, pürüzsüz manzum yazan odur(s. 17).” İsmail
Hami Danişmend de Abdülhak Hamid’e yakın düşünmektedir: “Teknik bakımından en mühim rolü
nazım lisanındaki selaset ve hâkimiyettir(s. 20).
Peyami Safa, genel kanaatin aksine Mehmet Âkif’in aruzda gösterdiği başarıyı “aruzun tasfıyesi”,
hatta “aruzun cenazesini yıkayarak gömme” olarak değerlendirmektedir. Ona göre Âkif, Muallim
Naci’yi tekâmül ettireyim derken bu sonuca ulaşmıştır(s. 19)
Şükûfe Nihal, yaygın kanaatin aksine Mehmet Âkif’in Türk edebiyatında teknik bakımdan bir rolü
olmadığını ifade eder: Mehmet Âkif hakkındaki “sade lisan” ile yazmış kabulünün yanlış olduğunu
“sade değil bayağı” yazdığını, halk dili derken kahvehane dilini getirdiğini, kendisinin de
kahramanlarını ağzıyla konuştuğunu, argo kelimeler kullandığını, bunun nedenini de onun medrese
kültüründe yetişmesine bağlayarak “Onun mahsullerini edebiyatımıza olsun sokmayalım. Şiirimizi
olsun o laubalilikten o çapulculuktan koruyalım.
Âkif ne diye nazmın, kafiyenin kayıtlarına girmek zahmetine katlanmış, bilmem. Duyan, ızdırap
çeken bir adam bunları satır satır gazete sütunlarında da yazabilirdi. Hem de üçüncü sınıf bir Mehmet
olarak.” diyerek Mehmet Âkif’i küçümser, onun şiirlerinin yaratıcılık ve duygudan yoksun olduğunu,
bazı şiirlerinde Tevfik Fikret’i, Yunus Emre’yi, Nabi’yi taklit ettiğini şiirlerinden örnekler vererek iddia
eder. Bu konudaki son değerlendirmesi ise şu şekildedir: “Bence Akif orijinal değil, lisanında yüksek
ve nezih değil, milli inkılabımıza baş çevirmiş, beşeri zekâya, kültür seviyesi müsait olmayan bir
insan…
İsteyen kendisine sanatkâr payesi verebilir(s. 23-25)
Sabiha Zekeriya Sertel ise “Âkif aruzu daha Türkçeleştirmiştir, fakat bir devir açacak, arkasında
bir nesil sürükleyecek bir rol oynamamıştır.” kanaatindedir(s. 28).
Ahmet Hamdi Tanpınar uzmanı olduğu bir konuda daha ayrıntılı bir cevap yazmıştır. O da Mehmet
Âkif’in şiirini Tevfik Fikret ile karşılaştırmıştır. Renkli bir anlatımla görüşlerini dile getirmiştir:
“Mehmet Âkif'in Türk edebiyatına değiştirici kıymetler getirdiğini zannetmem. O, Fikret'in biraz daha
sade dil kullanan, aruzu gündelik cümlelere daha iyi uyduran bir şakirdi idi. Fikret aruza ezan
okutmuştu; o iskambil oynattı, öteberi sattırdı, düğün yaptırdı, hemen gündelik mevzua soktu. Fakat
bunu şiirin bir kazancı zannetmemelidir. Çünkü bu tecrübeleri yaparken mısraı bir nesir hâline
getiriyordu. Bu gayretin neticeleri hâlâ şiirimizde devam etmektedir. İnkılaptan evvel memlekette
mevcut olan Türkçülük, Müslümancılık, Arapçılık fikirlerini her birinin ayrı birer şairi vardı: Mehmet
Emin Yurdakul Türkçeydi, Akif Müslümanlığı almıştı, Fikret daha evvel bize Garbı aşılamaya
çalışmıştı. Şurasını da söyleyeyim ki Akif hiçbir zaman büyük bir din şairi de olamamıştır Çünkü onda
büyük din şairlerinin farikası olan mistik hamle yoktur, o kuru bir Ehlisünnet şairidir ve dini de biraz
imparatorluk ile karıştırır, onun tutucu maddesi hâlinde görür. Mizacı itibariyle mistisizmden,
panteizmden çok uzaktı. Onun içindir ki mesela bir Yunus veya Nesimî cinsinden büyük kanat
darbeleriyle bizi zahiri realitenin gayri olan bir realiteye, iç âlemine, Rabbin hakiki arşı olan insan
gönlüne götüremez. Onlar ne kadar birleştirici ise Akif o kadar ayırıcıdır. En ziyade muvaffak olduğu
tarafları hayatın iş manzaralarıdır. Garip bir realizmi vardır. Fakat bu realizm dediğim gibi çok kurudur.
Yalnız bir iki manzarasında -ki Gece ve Bülbül’de bu kuru adam asıl şiirin âlemine girebilmiştir. Fakat
onlarda da ruhun başladığını bir kısa ayetler Fikri sabitler bitirir(s. 30-31)”
Yaşar Nabi Nayır da Mehmet Âkif’in şiirini çok zayıf bulanlardandır: “Ciltleri dolduran manzum
yazıları arasında hakikaten şiir denilebilecek parçalar pek az bir yer tutar(s. 37-38).”
Suphi Nuri İleri, diğer konularda olduğu gibi şiirde de Mehmet Âkif’i yeterli bulmaz: “Âkif'in
teknik bakımından edebiyatta hiçbir tesiri olamamıştır. Edebiyatımızın ondan evvel ve ondan sonra daha
kuvvetli tekniğe malik olanları vardır(s. 40)”
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Orhan Seyfi Orhun da Mehmet Âkif’in aruzu her konuya uydurduğunu fakat bunun asıl sanat
karşısında bir değerinin olmadığını belirtir(s. 52). Yusuf Ziya Ortaç da Mehmet Âkif’in aruzu
kullanmadaki başarısına vurgu yapar: “Mehmet Akif birçok şairlerin samimi duyguları kekelediği
aruzla mahalle kahvesinde iskambil oynatmıştır. Köy düğününde pehlivanları güreştirmiştir. Onun
vezne sokarak söylediklerini vezinsiz yazmak bile kolay değil. Fakat Âkif'in Muallim Naci'den, Tevfik
Fikret’ten sonra geldiğini, hatta Ali Ekrem'in meşhur Vasiyet’inden sonra selaset yolundan rakipsiz
yürüdüğünü de unutmayalım(s. 54-55).”
Raif Necdet Kestelli, Mehmet Âkif’in en güçlü yönlerinin samimiyeti ve “aruza mutlak
hâkimiyeti” olduğunu ve hatta ona “nâzım-ı mâder-zat” denilebileceğini belirtir(s. 57-58)
Nurullah Ataç da Mehmet Âkif’ın bu konuda Tevfik Fikret’in gölgesinde kaldığını
düşünenlerdendir: “Hayır. Nazımda Âkif Fikret'in muakkibi olmaktan başka bir şey değildir. Onun
yaptıklarının hepsini Fikret zaten yapmıştır(s. 60).
Hüseyin Nihal Atsız bu konuda da Mehmet Âkif' hakkında olumlu düşünenlerdendir: “Mehmet
Âkif’in Türk edebiyatına teknik bakımdan da hizmeti olmuştur. Aruzun Türk dili ile kaynaşan en
mükemmel örneklerini Akif vermiştir. İptizale düştüğü yerler yok değildir. Fakat dâhilerin bile bazen
bayağılaştığı düşünülürse bunun da tabii olduğunu kabul etmek icap eder(s. 65).”
Mehmet Âkif’in Türk edebiyatına teknik bakımdan katkısının olup olmadığının sorgulandığı bu
soruda iki yön ortaya çıkmıştır denilebilir: Mehmet Âkif’in aruzu kullanmada usta bir şairdir, fakat
şairlik yönünden ise başarısızdır.
“5. Âkif’in memleketten uzaklaşmasını nasıl izah edersiniz?"
Mehmet Âkif hakkında hazırlanan anketin en kışkırtıcı sorularından birisi bu sorudur. Ankete
katılan aydın ve yazarların çoğunluğunun kimlikleri ile dönemin siyasi ve kültürel havası dikkate
alınınca gelecek cevapların da nasıl olacağı az çok tahmin edilebilir. Mehmet Âkif’in en son 1925
sonbaharında Mısır’a gitmesi ve on yılın sonunda, ancak ölümüne yakın yurda dönmesi, döndüğü
dönemde ve sonrasında günümüze kadar tartışılan konulardan olmuştur. Özellikle Mehmet Âkif
karşıtları, belli dönemlerde bu konuyu gündemde tutmak için çabalamışlar ve gidiş nedenini ise onun
Şapka İnkılabı’na muhalif olmasıyla açıklamışlar, suçlayıcı ve yargılayıcı bir tavır takınmışlardır.
Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişi ve son zamanlarında yurda dönüşü ile ilgili dostlarının açıklamalarına
bakıldığında da bir savunma çabasının ve mağduriyet havasına büründürülmesinin özünde de bu
suçlayıcı ve yargılayıcı tavrın olduğu sezilebilir. Mehmet Âkif’in ölümünden kısa bir süre sonra yapılan
ankette bu sorunun sorulmuş olmasını verilen cevaplarla birlikte düşünüldüğünde Mehmet Âkif’i dar
bir alanda konumlandırma çabası olarak değerlendirmek mümkündür.
Anket sorularına genelde kısa, net ve Mehmet Âkif hakkında olumlu cevaplar veren Abdülhak
Hamit Tarhan, bu soruya yine kısa, fakat kaçamak bir cevap vermiştir. Mehmet Âkif ile dostluk ilişkisi
de olan Abdülhak Hamit diğer cevaplarının aksine net değildir: “Ben yalnız edebiyat itibariyle tanırım.
Diğer hususiyetleri beni alakadar etmez(s. 17).”
Daha önceki sorulara daha makul ve anlaşılır cevaplar veren Peyami Safa da bu soruda kısa ve
suçlayıcı bir cevap verir: “İçtihat meselesi. Fakat inkılaba küsenlere inkılap da küser (s. 19.).”
İsmail Hami Danişmend, Mehmet Âkif’i tanımadığı için neden gittiğini bilmediğini, ama onun
şapka nedeniyle gitmiş ve şapkayı da Müslümanlığa aykırı bir şey kabul etmişse aldandığını söyler ve
bu konuda fetva vermekten de kaçınmaz: “Çünkü baştaki şapka ile iman arasında bir münasebet
olamayacağına kaniim.” Yine Avrupalılar şapkayı Kuzey Afrika Müslümanlarından aldıklarına göre
Mehmet Âkif tarih açısından da aldanmış demektir(s. 21).
Şükûfe Nihal, diğer sorulardaki tutumunu sürdürür ve Mısır’a gidişini Mehmet Âkif’ın medrese
kültüründe yetişmesine bağlar, fakat yapmış olduğu tespitlerin o gün için de bugün için de bir geçerliliği
var mıdır tartışmalıdır: “Ben medrese adamlarının iki çeşidini gördüm, bir takımı bir adım daha ileriye
atamayacak kadar kör inatçı… Bunlar oldukları yere saplanırlar, kımıldatamazsınız, bir takımı da
alabildiklerine ileri atılırlar, kraldan ziyade krallık taraftarı olanlar gibi… Mazilerini büsbütün unuturlar,
etraflarına da unutturmak isterler, mondenlerin mondeni kesilirler. Nihayet delice attıkları adımlarla
hududu tayin edemeyecek bataklıklara düşerler. Âkif birinci takımdandı. Bize uyamadı, dünya
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medeniyetine uyamadı, çıktı gitti.. Medrese kanalından geçen hiçbir insandan hayır bekleyemem(s. 2526).”
Sabiha Zekeriya Sertel de şapka inkılabına ve mürteci bir isyana bağlar: “Âkif'in şapka inkılabına
karşı duyduğu reaksiyon, muhafazakârlığın bir neticesidir. Asırlık bir ananenin yıkılışına karşı duyduğu
mürteci bir isyandır(s. 28-29).”
Ahmet Hamdi Tanpınar da “Bu benim kolaylıkla izah edebileceğim bir şey değildir.” diyerek bu
konuda görüş beyan etmez(s. 31). Diğer sorulara verdiği cevaplarla birlikte düşünüldüğünde Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın bu tutumunda samimi olduğu söylenebilir.
Burhan Toprak da Mehmet Âkif’in Mısır’a gidiş nedenini bilmediğini, devamında da “Eğer şapka
yüzünden uzaklaşmış ise bu sessiz protestoyu kendinden emin her kuvvet gibi müsamaha ile
karşılayabiliriz.” diyerek konuya daha makul bir cevap verirken bir yandan da konunun tartışılma
nedeni hakkında da ipuçları verir(s. 34).
Burhan Belge ise Mehmet Âkif'in memleketten uzaklaşmasını ve dönmesini “fikirlerinin ve
kanaatlerini mağlup olduğunu gören adamın, kendi bakımından cesaretsizliğine, memleketi bakımından
ise kendine galip gelen fikir ve kanaate, hayatiyet itibariyle itimatsızlığına hamledilebilir. Nitekim Âkif,
Kemalist Türkiye'nin yaşayabildiğini ve bütün dünyaya hayatiyetini kabul ettirdiğini görünce, sadece
kendi talihine küserek ve doğduğu sevgili topraklar üzerinde ölmeyi düşünerek avdet etmiştir.” şeklinde
açıklar(s.36)
Suphi Nuri İleri ise Mehmet Âkif’in memleketten uzaklaşmasını hissiyatının mağlup olmasına
bağlar. Kendisi de bazı yorumlarında hissi davranmasına ve Âkif karşıtlığına rağmen fikri açıdan
değilse de kişilik açısından Mehmet Âkif’in hakkını verir ve ilginç bir benzetme yapar: “O ümmetçiliği
milliyetçilikten, İslamiyet’i Türklükten, muhafazakârlığı İnkılapçılıktan, Şark’ı Garp’tan üstün
tutuyordu. Âkif alaturka bir Pierre Loti idi. Türkiye'yi hep eski olarak görmek isterdi, yeni Türkiye'nin
idealini anlamamış, kavramamış idi. Bununla beraber hislerinde samimi idi, hareketlerinde, namuslu
idi(s. 40).”
Sabahattin Ali de “Âkif yürüyen tarihin arkasından yetişemeyeceğini anlayınca kenara çekilmeyi
tercih etmiştir.” şeklinde bir yorumda bulunmuştur(s. 42).
Falih Rıfkı Atay, önceki cevaplarında daha yumuşak bir dil kullanırken, bu soruda dilini serleştirir
ve işi “kafa darlığı”ndan hareketle şapkaya meselesine bağlar: “Kafasının darlığı şapka giymesine
müsait değildi. Mısır'a gitti, fakat asıl kalbi bu memlekete bağlı idi. Onun topraklarında yatmaya geldi(s.
43).
Sadri Ertem, Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişine soğukkanlı yaklaşanlardandır. Ona göre Âkif kendi
isteğiyle gitmiştir ve bunun fikri bir yanı yoktur ve bir dekor değiştirmekten ibarettir. Bu konunun
tartışılmasını ise çevresindeki mevcut durumdan memnun olmayanlar tarafından abartılmasına bağlar.
Bu açıklamasına gerekçe olarak da Âkif’in son şiirlerini örnek verir(s. 46).
Nurettin Artam, Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişini onun inatçı, alıngan ve etrafındaki kişilerden
sürekli saygı bekleyen kişiliğine bağlar. Yine ona göre Âkif kararının yanlışlığını çok önce anlamasına
rağmen hastalığı ilerleyinceye kadar yurda dönmemiştir(s. 49).
Kerim Sadi ise Mehmet Âkif’in “başında fesle Nil kıyılarına kaçışı”na, bazı geri anlayışının
inkılabın sosyal yaşayış şartları karşısında bozguna uğramasının neden olduğunu yine alaysı bir dille
ifade eder(s.50).
Orhan Seyfi Orhon da Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişini onun aldığı terbiyeden ve şapka
meselesinden hareketle açıklar. Yine bu gidişte Mehmet Âkif’in samimi karakterinin de payı vardır:
“Akif'in çocukluktan başlayarak aldığı terbiyeyi düşünün… Onun bu terbiye ne kadar bağlı kaldığını
ve kendisi için bunu bir fazilet, bir ahlak ve vicdan meselesi yaptığını hatırlayınız. Şapkayı küfrün,
düşmanın bir remzi olarak gören bu samimi karakterin, şairin ruhunda tabii müthiş bir akis tesiri
olacaktır. İşte onun Mısır'a gidişini bununla izah edebiliyorum( s. 52).
Yusuf Ziya Ortaç da ankete cevap verenler arasında Mehmet Âkif’e olumsuz tavır takınan ve bunu
da her satırında hissettirenlerdendir. Bu konuda da işi şapka meselesine bağlar, ama bağlama biçimi
dikkat çekicidir ve gerekçeyi merak edenlere Safahat’ı okumalarını tavsiye eder: “Benim izah etmeme
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hacet yok. Safahat her mısrâı ile bu hâletiruhiyeyi izah etmiyor mu? Balkan Harbi’nde yazdığı bir şiire
bakınız: Mağlubiyetimizde en çok düşmanlar bize şapka getirecek diye korkuyor(s.55).”
Raif Necdet Kestelli ankete sloganlara başvurmadan, Mehmet Âkif’i de içinde bulunduğu şartları
da göz önüne alarak değerlendirmeye çalışan aydınlardan birisidir. Bu cevabında olduğu gibi çıkış
noktası yanlış olsa bile kullandığı dil ve anlamaya çalışan bir tavır göstermesi dikkate değerdir. Raif
Necdet Kestelli de Mehmet Âkif’in düşünce yapısından dolayı yenilikleri anlayamadığını, şapka gibi
bir meseleden dolayı ise gitmiş olabileceğine ihtimal vermediğini, eğer bu nedenle gitmiş ise de bu
tavrın Mehmet Âkif’e yakışmayacağını belirtir. Yine Mehmet Âkif’in inandığı değerlere karşı
gösterdiği samimiyet ise takdire şayandır. Raif Necdet Kestelli’nin kullanmış olduğu “yapılan mesut
yenilik ve devrimler”, “nurlu kasırgalarla Şark medeniyetinden Garp medeniyetine geçiş” gibi kelime
grupları da yoruma açıktır(s.58- 59).
Nurullah Ataç, Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişini “İnkılabı kabul edemediği, ona uyuyamayacağını
anladığı için gittiğimi sanıyorum” şeklinde cevaplandırır(s. 60-61).
Hüseyin Nihal Atsız, diğer yirmi bir aydından farklı olarak Mehmet Âkif’in Mısır’a gitmesini haklı
bulur. Ankete katılanların vermiş oldukları cevaplar, onların kişilikleri, dönemin havasına uyup
uymadıkları, dönemin yönetimi ile anlaşıp anlaşamadığı konusunda da okura fikir vermektedir.
Bahsedilen bu durum Hüseyin Nihal Atsız’ın anlatımına doğrudan yansımıştır denilebilir. Mehmet
Âkif’in davranışını “namuslu ve merdane” bir hareket olarak değerlendirir: “Âkif'in memleketten
uzaklaşmış olmasını onun pek yüksek seciyeli olmasıyla izah ederim. Hissen, fikren, vicdanen taraftar
olmadığı şeyleri kabul eder gibi görünmek küçüklüğüne düşmemiştir. Âkif'in Mısır'a ‘kaçışı
beğenmediğim şeyleri alkışlamayacağım’ diyen namuslu ve merdane bir harekettir(s. 65).”
Mehmet Âkif’in Mısır’a gidişi, görüldüğü gibi genel olarak şapka meselesine ve onun inkılaplara
ayak uyduramamasına, düşünce yapısına, kişilik yapısına bağlanmaktadır.
“6. Eserlerinde sosyal bir tez var mıdır?”
Mehmet Âkif ile ilgili bu soru katılımcıların daha nesnel davranmalarına fırsat veren bir sorudur.
Fakat katılımcıların büyük bir kısmı diğer sorularda olduğu gibi yine Mehmet Âkif ve onun eserleri
üzerinden değil, kendi durdukları ve hayata o dönemde baktıkları pencereden cevaplar vermeyi tercih
etmişlerdir. Diğer cevaplarda olduğu gibi yine ortak bir kanaat çıkmamış, daha çok Mehmet Âkif’in
dindarlığına, İslam şairliğine ve İslam birliği fikrine vurgu yapılmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan,
Mehmet Âkif’in eserlerinin tamamını okumadığını açıkça belirtmiş, ankete katılanlar arasında da başka
okumayanların olması ihtimal dâhilindedir.
Abdülhak Hamit Tarhan bu soruya “ Eserlerinde İslamî hamleleri var, fakat hepsini okuyamadım.”
şeklinde bir cevap verir(s.17). Peyami Sefa bu cevapta bir önceki cevaptaki tavrını bir adım daha ileri
taşımış, Mehmet Âkif’i Ortaçağ karanlığında yaşayan birisi olarak ifade etmiştir: “Akif'in tezi falan yok,
perakende iştiyakları vardır. Yıkılan bir Şarka ağlamış, ahlak tereddisi ile mücadeleye çalışmış ve
hüsran içinde gözlerini kapamıştır. Onun istediği dünya Rönesanstan evvel yıkılmıştı(s.19).”
İsmail Hami Danişmend, Mehmet Âkif’i İslam toplumunun şairi olarak görür. Çanakkale şiirini
örnek olarak gösterir ve oradaki şehitlerin Türk şehitleri değil, Müslüman şehitleri olduğu ifade
eder(s.21).
Şükûfe Nihal diğer cevaplarında olduğu gibi bu cevabında da Mehmet Âkif’i en ağır şekilde
eleştirir. Mehmet Âkif üzerine çalışanların neredeyse hemfikir oldukları bir konuda tam aksi yönde bir
kanat bildirmiştir. Ona göre Mehmet Âkif yeni cemiyetin hiçbir ihtiyacını sezemediği için ona ait bir
teze de sahip olamamıştır. Onun tek derdi “İslamlık, İttihad-ı İslam”dır. Aynı zamanda Âkif her şeyi
Allah’tan bekleyen, vicdan mevhumu olmayan bir insandır. Buna sebep ise bir daha önceki sorularda
da değindiği gibi medrese terbiyesidir. Mehmet Âkif’in İslamcılık düşüncesinin gençleri atalete
sürüklediğini Türk Ocağı ile kıyaslayarak ve onun şiirlerinden örnekler vererek yapar, Âkif’i bir şair
olarak görmez:
“Ben böyle bana böyle bakıp durmayacaktım eli bağlı
İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım
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Bütün bunlardan sonra biraz geç kalmış bir sual hatıra gelebilir: Âkif bir şair midir; bir sanatkâr
mıdır?
Ben ona hiçbir zaman manzum yazmasını bilen ve çok söyleyen bir insan diye bakmaktan ilerisine
geçemem. Nazımlarında şiirden beklediğimiz derunî müzik yok, estetik hiç yok… Duygular, düşünceler
icazdan uzak. Bir başladı mı neler neler söylüyor… Cübbesinin eteklerini savura savura giden bir hoca
gibi durmadan dudaklarından sözler boşalıyor, nereye? Bence havaya! Şiir bu demek değil; şiir, biraz
teksif ister, dökülüp saçılmaz satılmaz, şiir kalbimize saplanan, ruhumuzda hamle yaratan, hayalimizi
yeni dünyaları sürükleyebilen, biraz bizi kanatlandıran şey!... Âkif okurken canım sıkılıyor, tozlu, küflü
bir medrese havasında bunalıyorum…(s.26-27).
Sabiha Zekeriya Sertel, diğer cevaplarında olduğu gibi bu soruyu da kendi düşünce dünyasından
seçtiği kavramlarla cevaplandırır ve hükümler verir. Ona göre “Akif küçük burjuvazinin sefaletini
yazmıştır, fakat bunu şuurlu, muayyen bir ideoloji ile bir tez hâlinde müdafaa etmemiştir. Muhafazakâr
bir adamdan hamle beklenemez(s. 29).”
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Âkif’in “ehlisünnet akidelerine uygun bir cemiyet hayatı
istediğini", bu isteğinde ısrarcı olduğunu, bu ısrarında bir değeri olmasına rağmen toplum için gerçek
bir tez sahibi olamadığını, “Daha ziyade memleketin geçirdiği istisnai anların şairidir, ancak
muharebeler felaketler büyük ve tarihi vakalar onun şiirinde bir akis bulmuştur.” Tanpınar’a göre “zaten
sınıf gözetmeyen bir sanatta kolay kolay tez olamaz.”dı(s. 32).
Mehmet Âkif’in şiirinde tez bulamayanlardan biri de Suphi Nuri İleri’dir. Ona göre Âkif’in “Hiçbir
tezi yoktu, fakat yalnız bir mevzuu vardı o da İslamlık, ümmetçilik, muhafazakârlıktan ibaretti(s. 40).”
Orhan Seyfi Orhun’a göre “Akif cemiyetin normal tekâmülünü çok defa bir tereddi şeklinde
görüyor. Orada eserlerinde müdafaa ettiği en yüksek tez eski Müslüman ahlakıdır. Yoksa cemiyeti daha
ileri merhalelere götürecek hamleler yapmağı o düşünmemiştir sanırım. Onun için en mükemmel
cemiyet örneği ‘Asr-ı Saadet’ idi. Mümkün olursa oraya dönmek istiyordu(s.52).”
Yusuf Ziya Ortaç, daha önce de belirtildiği gibi Mehmet Âkif hakkında ankete katılanlar arasında
en olumsuz düşüncelere sahip olanlardan biridir. Düşüncelerini de bazen Mehmet Âkif’in şiirlerinde
geçen bir mısrayı cımbızla seçip bağlamından kopararak ifade eder. Bu cevabında da Âkif’in “Ben ki
evet Arnavut”um mısrasından hareketle yapar: “Âkif kendi Arnavutluğunu hatırladığı halde inkâra
çalışıyor ve bir Müslüman birliği istiyordu. Onun için her yeni bîdattı. Tekrar Safahat’ı gözden
geçirelim. Bugün Türk milletine ilerleme imkânlarını veren ne yaptıksa, Âkif onlara en korkunç tehlike
diye bakmıştır (s. 55).
Nurullah Ataç yine kısa, ama Mehmet Âkif’i neredeyse yok sayan bir cevap verir: “Âkif'te fikir
yoktur, bir takım fikir gölgeleri vardır. Eserine bir “irtica fikriyatı” dahi denilemez(s. 61).
“7. Âkif’in insanî olan tarafları var mıdır?”
Yeni Adam gazetesinin Mehmet Âkif ile ölümünden kısa bir süre sonra düzenlediği anketin son
sorusunu anlamlandırmak oldukça zordur. Bir kişinin insanî olan taraflarından bahsediliyorsa bu aynı
zamanda o kişinin insanî olmayan taraflarının olduğu da kabul ediyor demektir. Bu sorunun nesnesi
olan kişi hayatının son on yılı hariç her an içinde yaşadığı toplumun içindedir ve bilinmeyen bir yönü
de yoktur; ne bir seri katil ne terör örgütü üyesi ne de bir vahşidir. Anketi düzenleyenlerin bu soruyla
neyi amaçladıkları tam kestirilemese de insanca olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle verilen
cevaplar hiçbir yoruma tâbi tutulmadan buraya alınmıştır.
Abdülhak Hamit Tarhan: “Eh…(s.17)”
Peyami Safa: “Dinî ve millî olan her şey insanîdir. ‘Sınıfi’ demek istiyorsanız bence bu müphem
tabir en az beşeriyi ifade ettiği için sualinizin muzmer fikri olmaya layık değildir. Din ve millet
insanisînin dışında bir tek varlık kalır; ölüm karşısında insan. En müşterek değer budur. Âkif'in bu
noktada hassasiyeti görülmemiştir(s.19)”
İsmail Hami Danişmend: “Âkif'in İslamiyet çerçevesi haricinde bir âlemle meşgul olduğunu
bilmiyorum. O, evvela Müslüman, saniyen Müslüman, salisen yine Müslümandır. Bu mahiyeti
haricinde bir hürriyet ve zihniyeti yoktur zannederim(s. 21)
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Şükûfe Nihal: “İnsani tarafı kuvvetli; bunu Hasta’da, Küfe'de, Seyfi Baba’da filan görüyoruz(s.
27).
Sabiha Zekeriya Sertel: “Hayır. Âkif'in şiirlerinde görünen bazı insani duygular İslamiyet ve
Osmanlılıktan aldığı müphem duygulardır ki, felsefi bir ideolojiye dayanmaz(s. 29).
Ahmet Hamdi Tanpınar: “Âkif çok yeni bir adamdır, daha dün içimizde idi. Binaenaleyh eseri
henüz beşeri kıymetlerinin meydana çıkması için lazım gelen zaman tecrübesini geçirmemiştir. İstisnai
hâdiselerin şairi olduğu için asıl büyük ve insanî kıymetleri koymuş olabileceğine de şüpheliyim. Fakat
unutmamalı ki bizim neslimiz ve bugünkü hayatımız Âkif'in fikirlerine tam manasıyla zıttır. Bu itibarla
böyle bir beşeri kıymeti taşısa bile bizim görebilmemiz pek mümkün değildir. Ben kendi hesabıma
Âkif'i hiçbir zaman sevemedim ve lezzetle okumadım; ondan ve eserinden hiçbir ders almadım. Bu
itibarla bu hususta pek az şey söyleyebilirim. Aşağı yukarı onun gibi şiir yazanlarımız var. Belki onlar
size daha iyi bir fikir verebilirler. Benim diyebileceğim şey Türkçeyi zaman zaman iyi kullanmış bir
şair olmasıdır(s. 32).
Burhan Toprak: “Âkif'ten maksat eserleri ise ve ‘insani’ kelimesinden maksat da bütün insanlar
için, yahut ‘ebedi’ demek ise Âkif'te her devrin insanı için sevilip takdir edilecek taraflar zor, hemen
hemen imkânsızdır. Tefekkür veya ifadede mahalleyi küllîleştiremeyen sanatkâra humain yani ebedi
olmak saadeti nasip değildir. Bir iki mevsim önce ölmek için memlekete gelen Âkif cemiyetin tefekkür
ve iman sistemlerinde hesaplaşmanın geç kalmış bir sonu idi. Âkif ruhunu Allah'ına teslim etti ve bu
hesap kapandı. Artık onun tefekkürü ve sanat görüşleri inkılap gençliği için içtimaî olmaktan çıkmış ve
Frenklerin tabiriyle cas personnel hâline gelmiştir(s. 34).
Burhan Belge: “Âkif'in insani tarafı vardır ve büyüktür. Ancak Âkif'in insanlığı ekşi, hiddetli ve
intikamcıdır. ‘Tek dişi kalmış canavar’ Âkif'e göre iddia olunduğu gibi medeniyet değil, Avrupa
medeniyeti yani istismarcı ve kanlı Avrupa'nın Hristiyan emperyalizmidir. Âkif ‘Son Osmanlı’
olmaktan ziyade hakiki manasında ‘Son İslamcı Türk'tür. Âkif tıpkı Ziya Gökalp gibi bir ‘gecikmiş’tir
Bunlar gemi batarken akla gelen tedbirlere benzerler. Bir mantık ifade edebilirler, bir realiteye cevap
veremezler(s. 36).”
Yaşar Nabi Nayır: “İnsanî cephesini kendisini tanımadığım için ancak eserlerine bakarak
araştırabilirim. Bu eserde pek iyi ve müşfik bir kalbin çarpıntılarını hissetmek kabildir. Fakat onun
fazilet telakkileri bile birçok çöl iklimi için tasarlanmış dogmaların çerçevesi içinde mahpus kalmıştır(s.
38).”
Suphi Nuri İleri: “Âkif'in her tarafı insanîdir. Ümmetçi hisleri, bu hislerin terennümü, bu hislere
sadakâti, başka hislere karşı olan muhalefete, kini ve nefreti hep insanî idi. Hâsılı Akif öz ve dindar bir
insandı Fakat o insanlığı bizim anladığımız gibi telakki etmiyordu. O mazinin insanı idi; biz ise
bugünkü ve yarınki insanlarız. Onun inkişaf ve terakki kabiliyeti yoktu; biz ise hep ileriye doğru giden
insanlarız(s. 41)”
Sabahattin Ali: “Âkif'in kuvvetli sanatkâr tarafları ve her sanatkârın insanî tarafları vardır(s. 42).
Falih Rıfkı Atay: “İnsanî tarafı şüphesiz vardır. Sefalet acır ve fazileti severdi(s. 43).
Sabri Ertem: “Âkif'in insanî tarafı derken çok insaflı konuşmak lazımdır. Âkif bir dünyada yaşadı
ki insanî hisler üç sebepten dolayı onun için katledilmiş bir haldeydi. Âkif'in yaşadığı dünyada insanîyet
denen şey hakikaten yoktu. Nietzsche’nin üst adamını Gustave Le Bon’un âli ırkını bütün Avrupalıların
Avrupa'nın üstünlüğünü iddia ettikleri bir devirde yaşayan Âkif için medeniyet gerçekten “tek dişi
kalmış canavar” idi! Avrupa'nın kanlı ittifaklar çemberi içinde yirmi milyon insanı harcadığı bir
zamanda yaşayan adamın insanî hislere sahip olması sıhhatine delalet edemezdi. Âkif dünyayı İslam
gözüyle seyrederdi. Bu dünyaya karşı Avrupa sadece aşağı insanlar memleketi hissiyle baktı. Bu dekor
içinde bulunan adamın asi olması kadar tabii bir şey tasavvur edilemez. Nihayet Âkif İslam terbiyesi,
felsefesi ve onun hayatı anlayan dekoru içindeydi. Bu dekorun teokrasiden gelen dünyayı tabiat
haricinde bir Allah'ın emrine terk eden ve mutlak kudretli ‘Rabbülalemin’i vardı. Bu ‘Rabbülalimin’in
bazı beşeri hislerin sahibi olmakla beraber insanları birbirine kırdırmayı, ölümü, hayata tercih ediyordu
insanî hislerin yalnız bir söz halinde dillerde başkalarını itham için bir vasıta şeklinde konuşulduğu
zamanlarda Akif'in insanîyet davasındaki mevkii bence sorulmaya değmez. Çünkü bu suali ona değil
devrine ve dünyasına sormalıdır(s. 47).
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Nurettin Artam: “Buradaki insanlık kelimesi bir zümrenin duygusuyla duygulanıp ona saldıranlara
karşı sonsuz bir kin ve gayz beslememek demekse hayır, kederi, neşesi ve ülküsü olan bir cemiyet içinde
kendisinden başkalarının derdini bölüşmek manasını ise evet(s. 49).”
Orhan Seyfi Orhun: “Âkif halis bir İstanbul çocuğudur. Onda milli ve mahalli zevk kuvvetlidir.
Bence onun asıl kıymetini yapan budur. İnsanî tarafına gelince o ancak Müslüman olanı insan
sayıyordu. Din duyguları haricinde insanî duygular şiirlerinde bir yer bulamamıştı(s. 53).”
Yusuf Ziya Ortaç: “Âkif'in nazarında insan yalnız Müslümandı, Alt tarafı gavur… İnsana yalnız
dini ölçüde kıymet veren bir adamdan insanî eserler nasıl bekleyebiliriz(s.55).”
Raif Necdet Kestelli: “Bütün bu hazin tecellileri rağmen Mehmet Akif'in insanî ve edebî şahsiyet
ve hüviyetini birer kelime ile karakterize etmek lazım gelirse ‘biperva’ denilebilir ki o, eşsiz bir
kahramandır, seciye ve aruz kahramanı!..(558-59)”
Nurullah Ataç: “Her insanda olduğu gibi(s. 61).
Hüseyin Nihal Atsız: “Âkif'in insani tarafları var mıdır diye soruyorsunuz. Hırsız ve dalkavuk
olmayışını kâfi bulmuyor musunuz(s.65)?”
Ankete katılan bir isim ise soruları tek tek değil, genel olarak cevaplamayı uygun görmüştür. Bu
isim İlhami Bekir Tez’dir. İlhami Bekir Tez ankete katılanların genelinin aksine Mehmet Âkif’e olumlu
bakmaktadır. Ona göre Mehmet Âkif “yüzde yüz milli yüzde doksan şairdir.” Kendisinin teknik
bakımdan Türk edebiyatına çok büyük faydası olmuş, fakat içerik olarak devrinden farklı bir şeyler
ortaya koyamamıştır. Devrinin en büyük şairlerindendir. Her eser gibi Mehmet Âkif’in şiirlerinin de bir
tezi vardır. Tez arayanların Tevfik Fikret’e söylediği “zangoç”u ve “Asım”ı unutmamaları gerektiğini
vurgular.
İlhami Bekir Tez yine anketin düzenlenme amacı üzerine yorum yaparak anketin düzenlenmesine
Mehmet Âkif’in cenazesine büyük bir kalabalığın katılmış olmasının neden olduğunu, amacının da onun
itibarını sarsmak olduğunu belirtir (s. 62-63).
Sonuç
Yeni Adam gazetesinin Mehmet Âkif’in vefatından iki buçuk ay gibi kısa bir süre sonra “Şair
Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne Diyor?” başlığı altında düzenlemiş
olduğu anket çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Her şeyden önce anketi düzenleyenlerin Mehmet Âkif
ile ilgili iyi ilgili nasıl bir amaca ulaşmak istedikleri sorgulanabilir. Böyle bir düşünceye kapılmamızın
nedeni ise anket için hazırlanan sorularının doğrudan katılımcıları bir düşünceye, bir tutuma ulaştırmak
amacıyla hazırlanmış olduğu intibaını vermesidir. Ankette sorulan yedi sorudan beşi bu şekildedir.
Yine ankete katılan aydın ve edebiyatçıların genelinin düşünce yapılarına bakıldığında tek yanlı
bir anket düzenlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Ankete katılanların büyük çoğunluğu düşünce
açısından Mehmet Âkif’in karşısında konumlandırılabilecek kişilerdir. Ankete verilen cevaplar
incelendiğinde bu durun rahatlıkla görülür. Ankete katılan aydın ve yazarların birçoğunun verdikleri
cevaplarda doğruyu bulma gibi bir çaba içerisinde olmadıkları; daha çok kendi ideolojik tutumlarına ve
algılarına göre Mehmet Âkif hakkında kanaat belirtmeyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
II. Meşrutiyet’in ilanından itibaren Türk milletini ilgilendiren hemen her olayın bilfiil içinde olan
ve önemli roller üstlenen Mehmet Âkif’i anlamaya çalışmaktan daha çok yargılar bir tutum içindedirler.
Mehmet Âkif’in Millî Mücadele’deki mücadelesi ve katkısı yok hükmüne indirgenmekte, hele Mısır’a
gidişi ve orada on yıl gibi bir süre kalışı bir şapka sorunu olarak görülmektedir. Bunu yaparken
kullandıkları dil ve anlatım çok rahatsız edici, kırıcıdır. Bu yönüyle bir kısım aydınlar arasında devrin
düşünce dünyasını ve bu düşünce dünyasının nasıl dile getirildiğini görmek açısından da anket yeterince
fikir vermektedir.
Yine anketten Mehmet Âkif’in İslamcı ve halkçı bir şair olduğu, Türk inkılabına destek olmadığı
gibi karşı çıktığı, aruzu çok iyi kullanmasına rağmen Türk edebiyatına teknik olarak bir katkı sunmadığı,
şapka giymemek için Mısır’a gittiği, şiirlerinde herhangi bir tez bulunmadığı ve hatta insanî yönünün
de zayıf olduğu anlaşılmaktadır.
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BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA VE KASTAMONU NASRULLAH
CAMİLERİNDE VERDİĞİ VAAZLAR EKSENİNDE MEHMET AKİF
ERSOY’UN MİLLİ MÜCADELEYE YÜKLEDİĞİ ANLAM
Bekir KOÇLAR

Giriş
Milli Mücadele 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesinden sonra işgallerle
birlikte başlayan tarihsel bir süreçtir. İlk safhada yerel direnişler1 olarak ortaya çıkan bu hareket,
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla birlikte yerel direniş hareketleri olmaktan çıkarak bilhassa
Erzurum ve Sivas Kongreleri2 akabinde Milli bir direniş hareketi haline gelmiştir. Mustafa Kemal
Paşa’nın Melhame-i Kübra3 olarak da adlandırılan ve Arnold Toynbee tarafından tarihin yönünü
değiştiren savaş olarak tanımlanan4 Sakarya Meydan Muharebesinde “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanını her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça
terk olunamaz.”5 sözleriyle ifade ettiği bir vatan savunmasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda bütün yerel
kuvvacı örgütler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti6 adı altında birleştirilmiştir.
Bu süreçte eylem, sadece silahlı bir direniş olmanın ötesinde entelektüel bir özellik kazanmıştır.
Artık bu dönemden itibaren eylem antiemperyalist söylemlerle anlam bulan milli bir harekettir. Bu
safhada silahlı unsurlar eylem için ne kadar önemliyse Heyet-i İrşadiye adı altında örgütlenen ve
aralarında Mehmet Akif’in yer aldığı fikri faaliyet de o derece önemlidir. Aydınların bu faaliyetleri,
savaş yılgını olan halkta bir heyecan meydana getirmiş ve milli direnişe katılma şevkini arttırmıştır.
Böylece hareket sadece yerel olmaktan değil, kadro hareketi olmaktan da çıkmış, bir halk hareketine
dönüşmüştür.
Milli Mücadelenin şuura dönüştürülmesi safhasını oluşturan aydın hareketinin en önemli
isimlerinden biri Mehmet Akif’tir. Akif en önemli meziyeti olan sanatını sürekli olarak antiemperyalist
bir duruşla vatan savunması hizmetine sunmuştur. Bu özelliğiyle o silahlı olarak katılmadığı savaşlara
kalemiyle iştirak etmiş ve Türk milletinin verdiği mücadelenin her zaman içinde olmuştur7.
Bu özelliği onu Milli Mücadeleye iştirak etmeye sevk etmiş ve Eşref Edip’e söylediği Artık burada
duracak zaman değildir, gidip çalışmak lazım. Bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış.
Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın.
Sen de idarenin işlerini derle topla klişesini al, arkamdan gel. Meşihattakilerle de temas et, harekat-ı
milliye aleyhinde bir halt etmesinler cümlelerle Ankara’nın yolunu tutmuş8 ve mücadelede etkili bir
misyon üstlenmiştir.
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Mehmet Akif’in Milli Mücadeleye Yüklediği Anlam
Mehmet Akif’in Milli Mücadele’ye bakışını ve o bakışı anlatımlarına yansıtışını tarihsel süreç
içerisinde gerçekleşen Hilal-Haç mücadelesi ekseninde okumamız gerektiği kanaatindeyim. Bir diğer
ifadeyle Şark Meselesi9 ışığı altında değerlendirmeliyiz. Bu Şark Meselesi’ne şöyle kısaca bir göz atacak
olursak Şark Meselesi Avrupa’nın Müslümanlarla dolayısıyla Müslümanların yetkin gücü Türklerle
olan mücadelesini ifade eder. Ana hedefi Türkleri geldikleri coğrafyaya Orta Asya’ya, İslam dinini de
doğduğu topraklara geri göndermek ve tarihsel misyonlarını yok etmektir. Ana hedefi bu olan bu politik
anlayışı 2 evrede değerlendirebiliriz. İslamiyet’in doğuşu ile başlayan birinci evrede Batılılar için Şark
Meselesi Müslümanların fetihlerini durdurmaktır. Bu evrede Batılılar, uzun süre Müslümanların yetkin
gücü olan Türklerle yüz yüze gelmişlerdir.
Bu yüz yüze geliş büyük çatışmalara büyük öfkelere neden olmuştur. Bu dönemde Batı’nın
gözünde Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek olmuştur. Bu süreçte Batılılarda
Türklere karşı korkunç bir öfke meydana gelmiş ve bu öfke şarkla ilgili bütün politikalarında belirleyici
olmuştur. Buna göre İslamiyet yok edilmeli, onun yok olması için de Türkler yok edilmelidir.
Haçlılar, Birinci Viyana kuşatmasından sonra Türkleri Viyana önünde durdurmakla eriştikleri
gücün farkına varmışlardır. Çok uzun bir dönemde Türkler önünde zafer kazanamayan Haçlılar için
onların yani Türklerin durdurulması büyük bir zaferdi. Artık gücünün farkına varan Avrupa için yeni
bir planlama süreci başlayacaktır. Bu yeni süreç Şark Meselesinin ikinci evresidir. Bu evrede Türkler
dolayısıyla Müslümanlar savunmadadır. Türkler için bir geri çekiliş süreci başlamışken, Haçlılar için
Türkleri Orta Asya’ya İslamiyet’i doğduğu topraklara sürme süreci başlamıştır. Bu süreç Sevr’e kadar
Türkler ve Müslümanlar açısından trajik bir şekilde devam etmiştir10.
Bu dönem, Mehmet Akif Ersoy için tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün İnönü savaşlarından sonra
İsmet İnönü’ye gönderdiği mesajdaki ifadesiyle Türklerin dolayısıyla bütün İslam âleminin makûs
talihidir. Bu makûs talihin başladığı an ve sonrası Mehmet Akif’in Müslümanlara öfkelendiği bir
tarihsel süreçtir. Ona göre bu süreçte Müslümanlar, çalışma, üretme ve mücadele azimlerini yitirmişler
ve Haçlılarla cihat etmek yerine onlara tabi olmayı yeğlemişlerdir. Bu durum onların başlarına gelen
felaketlerin nedenidir ve başa geleni hak etmişlerdir. O yüzden birçok konuşmasında olduğu gibi
Balıkesir Zağnos Paşa camisinde verdiği vaaza Müslümanlara kızgınlığını dile getiren şu şiiriyle başlar;
Ey Müslüman!
Cihan altüst olurken seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda!
Hayat elbette hakkın... Lâkin, ettir haykırıp ihkâk;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar; da’va-yı istihkak.
Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar, enginler;
Oturmuş ağlayan âvâre bir ma’sumu kim dinler?
Emeklerken sabi tavrıyle topraklarda sen hâlâ;
Beşer doğrulmuş etmiş, bir de baktın cevvi istilâ:
Yanar dağlar uçurmuş gezdirir beyninde dünyanın;
Cehennemler batırmış yüzdürür kalbinde deryanın;
Deşer âfâkı, bir şeyler sezer esrâr-ı kudretten;
Eşer â’mâkı, izler keşfeder edvâr-ı hilkatten;
Zemin mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;
O, heyhat, istiyor hâkim kesilmek bu’d-i mutlaka!

9
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Tabiat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,
Ne kahır saltanat sürmektedir, bak da hayran ol!
Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,
Yek-âheng olmuş, işler, çünkü birleşmekte muztardır:
Bugün ferdî mesainin nedir mahsulü bir hüsran;
Birer beyhûde yaştır damlayan tek tek alınlardan!
Cihan artık değişmiş, infiradın var mı imkânı,
Göçüp mamurelerden boylasan, hatta, beyâbânı.
Yaşanmaz böyle tek tek, devr-i hazır: Devr-i cemiyet.
Gebermek istemezsen, yoksa izmihlâl için niyet.
“Şu vahdet tarûmar olsun” deyip saldırma İslâm’a;
Uzaklaşsan da imandan, cemaatten uzaklaşma!
İşit, bir hükm-i kat’î var ki istinafa yok meydan:
“Cemaatten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah’tan.”
Nedir iman kadar yükselterek bir alçak ilhâdı,
Perişan eylemek zaten perişan olmuş âhâdı?
Nasıl yekpâre milletler var etrafında bir seyret,
Nasıl tevhid-i aheng eyliyorlar, ibret al ibret.
Gebermek istiyorsan başka.. Lakin korkarım, yandın
Ya sen mahkum iken sağlık, ölüm hakkın mıdır sandın?
Zimamın hangi ellerdeyse artık onlarınsın sen;
Behimi bir tahammül varlığından en büyük hissen!
Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var kiadettir;
Ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir.
Desen bin kerre “İnsanım!” kanan kim? Hem niçin kansın?
Hayır, hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.
Bu hürriyet, bu hak bizden bugün aheng-i sa’y iste;
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.11
Kastamonu Nasrullah camisinde verdiği vaaza da;
“Ey mü’minler, size ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmeyen, bu hususta hiçbir fırsatı
kaçırmayan, dininize yabancı kimseleri kendinize mahrem-i esrar, dost, arkadaş ittihaz etmeyiniz.
Bunların sureti haktan görünerek size güler yüz göstermelerine, hayrınızı ister gibi tavırlar
takınmalarına asla kapılmayınız. Onların gece gündüz isteyip durdukları sizin felaketinizden,
izmihlâlinizden, esaretinizden başka bir şey değildir. Baksanıza, size karşı kalplerinde besledikleri
düşmanlık o kadar dehşetli ki, bir türlü zapt edemiyorlar da ağızlarından kaçırıyorlar. Hâlbuki
yüreklerinde kök salmış olan husumet, ağızlarından taşan ile kabili kıyas değildir, ondan çok fazladır,
çok şiddetlidir. İşte bütün hakikatleri, âyet-i celîlemizle sizlere açıktan açığa tebliğ ediyoruz,
bildiriyoruz. Eğer aklı başında insanlarsanız, eğer darenyde (dünya ve âhirette) zelil olmak, hüsranda
kalmak istemezseniz bizim âyat-ı celîlemizin gereğince hareket ederek felah bulursunuz.” (Âl-i
İmrân/118).
“Ey müslümanlar, Cenâb-ı Hak içinizden hak yolunda mücahedede bulunanları, Allah ile onun
resûlü muhtereminden, bir de müminlerden kendisine dost ittihaz etmeyenleri görmedikçe sizler öyle
başıboş bırakılacak mısınız zannediyorsunuz?” (Tevbe/16)

11
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“Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar –sen onların dinine uyuncaya kadar- asla senden hoşnut
olmazlar…” (Bakara/120)
“…Mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu…” (Maide/54) ayet-i kerimeleri
ile başlamıştır12.
Zağnos Paşa camisindeki vaazına başladığı şiirle Nasrullah camisinde verdiği vaaza başlarken
okuduğu ayetler hep aynı ruhtadır. Mehmet Akif’in bu iki vaazında öne çıkardığı husus kendinin ve
Müslümanların öz eleştirisidir. Hatta Zağnos Paşa camisindeki vaazında tarih bilmezliğin ve Batı
ululamasının etkisiyle kendisinin bu ayet-i kerimeleri kendince tartıştığını insani olup olmaması ile ilgili
vesveselere düştüğünü söylüyor. Buradan yola çıkarak Batı’nın insan hakları ile ilgili teorileriyle
uygulamalarının aynı olmadığı Avrupa bencilliğinin Batılıların Batılı olmayan toplumlarla ilişkilerinde
öne çıktığını ifade etmektedir. Ona göre Batı Batılı olmayan toplumlara karşı zalimdir. Türklere karşı
ise aynı zamanda öfkelidir.
Güçlenen Batı, öfkesinin esiri olmuştur. Bu öfke üzerine şekillenen tarih Türkler ve Müslümanlara
trajik bir tarihi serüven yaşatmıştır. Fakat bu trajedinin sebebi sadece Avrupa’nın öfkesi değildir.
Müslümanların miskinliği ve teslimiyetçiliğidir. İşte bu noktada Ona göre Milli Mücadele bu makûs
talihin yenildiği andır. Hilal’in direnişidir ve kutsaldır. Türklerin ikinci Miryakefalonu’dur. Burada
kazanılacak zafer Türklerin Orta Asya’ya, İslamiyet’in doğduğu topraklara geri itilişini durduracaktır.
Mehmet Akif bundan dolayı Türklerin bu savaşını kutsamaktadır. Milli Mücadeleye zarar verecek bütün
eylemlere karşı çok sert reaksiyon göstermiştir. Bununla ilgili olarak Gönen’de meydana gelen olaya
verdiği tepki çok önemlidir. Mehmet Akif’e Gönen’de bir grubun Yunanlılarla bir olup Türklere yönelik
olumsuz faaliyetlerinden bahsedildiğinde gidin hemen orada bir Türk Ocakları kurun ve faaliyete
başlayın demesi üzerine bir arkadaşının üstat bugünlerde sizi çok Türkçü görüyorum demesine karşılık
Türk’e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem demiştir13. Akif’in Türklere İslamiyet adına
yüklediği misyonun etkisi onun hayatına da yansımış olup dört dili bütün incelikleriyle bilmesine
rağmen hep Türkçe düşünmüş ve Türkçe yazmıştır14. Milli Mücadele üzerinden bütün İslam âleminin
kurtuluşunu hayal etmiştir.
Sonuç
Mehmet Akif, yaşadığı dönemi ve olayları tarihsel bir bütünlük içerisinde anlamaya çalışan bir
aydındır. En önemli özelliği de tarihe ideolojik bir anlam yüklemek yerine, düşüncesini doğru tarih
okumalarıyla temellendirmeye çalışmasıdır. Bu nedenle tarihe eleştirel bir bakışla yaklaşmaktadır.
Onun bakış açısına göre tarih tevil edilerek okunmamalıdır. Eğer tevil edilmeye kalkışılırsa ondan ders
çıkarmak mümkün değildir. Milli Mücadeleye de bu minvalde bir anlam yüklemeye çalışmıştır. Ona
göre Müslümanların içine düştüğü zelil durumun sebebi kendileridir. Batı’nın onlara yönelik
saldırılarında tepkisiz kalmaları ve hatta kurtuluş için onlarla mücadele etmek yerine işbirliğine
yeltenmiş olmaları Akif’in isyanının kaynağını oluşturmaktadır. Bu isyan saldırgana değil,
saldırılanadır. Ona göre o buna hak etmiştir.
Akif için Milli Mücadele tam da bu noktada önemlidir. Artık Milli Mücadeleyle Müslümanlar,
Türklerin öncülüğünde Batı emperyalizmine isyan etmişlerdir. Bu isyan Müslümanlar için hem Batı’ya
karşı var oluş noktasında hem de kendi medeniyetlerini yeniden keşfetme noktasında bir fırsattır. Diğer
bir ifadeyle makûs talihin yenilmesidir.

12
13
14

Sebilü’r-Reşad, XVIII, 464, 15 Rebiü’l-evvel 1339, 249.
Hasan Basri Çantay, Akifname (Mehmet Akif), Ahmed Sait Matbaası, İstanbul, 1966, s. 225.
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Mehmet Akif’in Balıkesir Zağnos Paşa Camiinde verdiği vaazın Sebilü’r-Reşad Mecmuasında
yayınlanan özeti
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Ek 2

Mehmet Akif’in Kastamonu Nasrullah Camiinde verdiği vaazın Sebilü’r-Reşad’da yayımlanmış
olan tam metninin ilk sayfası

İRAN VE TÜRKİYE MİLLİ MARŞLARININ MİLLİ KİMLİK
OLUŞUMUNA ETKİSİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Berna KARAGÖZOĞLU

Giriş
Milli marş kavramsal olarak bir halkın tarihsel ve kültürel dinamiklerinden ilham alınarak yazılmış
söylemlerdir. Halklar ortaya koydukları milli marşlarla mevcut siyasal sistemlerini iktidar erkleri ile
güçlendirme ve kendi düzenlerinin kalıcı tesisinde de toplumlarına bir fikir verme yaklaşımı sunarlar.
Bu anlamda düşünüldüğünde Türk ve İran marşlarının kendi tarihsel ve kültürel dinamiklerinden doğup
neşet ettiği görülmekte ve bunun bu doğrultuda belirli imgeler taşıyarak yazarlar tarafından kaleme
alındığı anlaşılmaktadır.
İran tarihsel perspektifte kadim Yakın Doğu’nun önemli kültürel mekânlarından birisi olması
hasebiyle kendine özgü bir halk ve sosyolojik yapı barındırmış ve bu yapının tarihin farklı dönemlerinde
adeta söylemleri olarak çeşitli marşlarla kendisini göstermiştir. İran marşları siyasal ve kültürel yaşam
tarzının doğal bir sonucu olarak tarihin farklı dönemlerinde farklı siyasal sistemlerle temsil edildikleri
için, ortaya konulan marşların da bu kodları taşıdığı anlaşılmıştır. İran’da tarih içerisinde farklı halkların
siyasal sistem kurmaları (Örneğin Türk Safevîler Devleti gibi) kuşkusuz yazılan marşlara da yansımış,
bu marşlar adeta İran tarihsel ve toplumsal dinamizminin haritası olmuştur. Türklerde milli marş olgusu
kadim dönemlere kadar uzanır. Özgürlüğe düşkünlük ve bağımsızlığa olan inancın yer aldığı Türk
muhayyilesinin tarihin her devrinde ister kültürel ister siyasal anlamda olsun halk nezdinden
yansımasını bulmuş ve bu yansımadan hareketle insanlarda bir milli söylemler bilinci oluşturmuştur.
Bu milli söylemler, Türk halkının tarihsel statüde ve sosyolojik düzeyde bir milli kimlik inşasının başak
noktası olmuştur. Bu durum kadim Türk tarihinin milli kültür hareketliliğiyle eş değer yürümüş ve
tarihsel bağlamda farklı devirler söz konusu olsa dahi gün yüzüne çıkmıştır. Bu bağlamda incelenecek
olan marşların, bir toplumun içtimai ve düşünsel yapısı hakkında fikir verebilme savının anlamıyla
İran’ın da mevcut yapısı görülebilir. Araştırmanın kavramsal çerçevesine uygun olarak çalışma, devirler
ve marşlar ekseninde iki ülkenin tarihi ve kültürel dinamiklerini önce tespit etmeyi sonra karşılaştırarak
analiz etmeyi hedeflemiştir. Bunun sonucunda bir marşın toplumsal anlamda ne denli bir şuur
oluşturduğu ve/veya bir siyasal iktidarın konumunu ve düzenini halka anlamlandırmayı sağladığı
anlaşılmıştır. Marşlar ve ilgili literatür kaynaklardan yola çıkılarak tamamlanmış olan araştırmanın
konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ayrıca katkı sunması da beklenmektedir. Araştırma, inceleme ve
analiz yöntemiyle sürdürülen çalışma Türk ve İran milli marşları hakkında aynı zamanda bir durum
tespiti de taşımaktadır.
1- Marş / Milli Marş
Milli marşlar; ulusların birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. Her ulusun tarihi süreci
içerisinde gerçekleşen savaşlar, yenilgiler, zaferler, büyük olaylar ve beraberinde umut ve beklentilerin
sonunda ortaya çıktığı ulusun simgesi olan unsurlardandır. Marş, biçimsel olarak dans türüne çok
yakındır. Yürüyüş anlamına gelmekle beraber, yürüyüşe uygun çalınabilen ya da söylenebilen müzik
parçalarına denir. (Yener ve Duran, 211: 187) Bu bağlamda marş ya da milli marşlar, ulusların dinamik
söylemleridir. Bir milletin ruhunda ve tarihinde yer tutan marşlar, önemli eserlerden olup, bütün
destanlar gibi, milli heyecan anlarında ruhlarda kendiliğinde doğarak gelişirler.
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Marş kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde ise “Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya
topluluğun adımlarını hatırlatan müzik parçası” olarak tanımlanmıştır. Millî marş ya da ulusal marş,
çeşitli törenlerde çalınıp söylenmek üzere bestelenmiş ya da düzenlenmiş, yurtseverlik duygusunu
güçlendiren (Büyük Larousse, 1986: 7828) söylemler olarak öne çıkmaktadır.
Ulusal Marş kavramı (Almanca “Nationalhymne”, İngilizce “national anthems”) Latince “Hymne”
kavramına dayanır. “Hymne” törenlerde müzik eşliğinde söylenen, “tanrıları veya kahramanları
kutsayıcı övme ve yüceltme (Lob- und Preisgesang) şarkılarıdır (Wilpert). Mısır, Yunan ve Roma
kültürlerinde yer almıştır. Kilise de, bu formu orta çağda kullanmaya başlar ve böyle hazırlanmış ilahiler
ve şarkılar günümüze kadar kullanıla gelmiştir. Bazı yazar ve şairler “Hymne” formunu kullanarak ona
edebi bir çehre vermişlerdir. Alman Edebiyatında Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis, Nietzsche ve
Stefan George’un da bazı şiirlerinde başarıyla kullandıkları bir türdür. Tarihsel süreç içinde özellikle
18. yüzyıldan sonra hem edebi bir tür olarak hem de kullanımlık metin türü olarak her ikisi yan yana
yaşamıştır. Zaman içinde çok değiştiği için “Hymne”nin edebi tür olarak niteliklerini vermek oldukça
güçtür. (Tepebaşılı, 2005: 384).
Bu eserler yine halkları galeyana getirmek için mutlaka heyecan zamanlarında yazılmalıdır. Sakin
zamanlar ancak sükûn eserlere ilham eder. İlmin ve fennin sükûnete fakat sanatın vecde ihtiyacı vardır.
Yüksek vecd ve galeyan zamanları milli destanlar yaratacak sanatkârları olmayan bir millet, bu
ilhamdan çok zaman mahrum kalabilir. Milli marş udla tefle ve kemençe ve neyle çalınmaz, hey hey
faslında da söylenmez. Bunu yapacak bestekârların bütün medeniyet dünyasının bir olan musiki
fenninden yetişmesi lazımdır. (Akşam Gazetesi, 1929: 6).
Bir devletin sosyo-kültürel yapısını çözümlemede dili, bayrağı, başkenti gibi ulusal marşları da
belirleyici bir unsurdur. Ulusal marş ve belirtilen diğer öğeler devletler ve onun hükümetleri tarafından
yasalar koyularak resmen onaylanır. Belirli bir amaca hizmet etmesi sağlanır. Ulusal bilincin oluşması
ve kalıcılığını muhafaza etmesi düşünülür. Zaman ve coğrafik yapıyla değişen dünya düzeninin
topluluklar ve devletler açısından önemi ele alış ve işlevi yönüyle farklılık gösterebilir.
Yazar Buket Uzuner, ulusal marşların işlevini kendi bakış açısından şöyle anlatır: “Ulusal Marşlar
aynı ülkede yaşayan insanların bayrak, ulusal değerler, gelenekler kadar gönüllerini birleştiren, onları
coşturan simgelerdir. En milliyetçi olanımızdan, dünya vatandaşlığını yürekten benimsemiş olanımıza
kadar, yıllarca aynı marşı dinleyerek büyümüş, rol model olarak aldığımız anne-babamız veya
öğretmenlerimizle aynı sözleri bir ağızdan söylerken paylaştığımız duygu ve düşünceleri hafızamıza
kazımışızdır. O duygular, onları oluşturan tarih ve hikâyelerdir ki, bizi yetişkinlik yıllarımızda da ulusal
marşlarımızı dinlerken heyecana sürükler, bazen gözlerimizi bile doldurur. Bir yere ait olmak
gereksiniminden tutun da tarih bilincine kadar değişik olgularla açıklanabilecek bu coşku duygusaldır
ve çevre koşullarına bağlıdır”. (Yener ve Duran, 2011: 188).
Milli marşın sözlerinde, ülkelerine olan sevgi ve bağlılıklarını İslam Dini ve Kur’an rehberliğinde dini
motiflerle ifade etmektedirler. Bayrak kavramına da yer verilen sözlerde, ülke için samimi duygularla
çalışmak gerektiği ve vatan için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtilmektedir. Marş, isminden de
anlaşılacağı üzere, tarihi köklerine ve coğrafi güzelliklerine işaret etmekte ve yoğun bir vatan sevgisini dile
getirmektedir. Hatta bu öyle bir sevgidir ki bütün ülkelerin anası olarak görecek ve özgürlük uğruna
ülkesindeki düşmanları yok etmek için uğruna canını verecek türdendir. (Önal, 2017: 162).Bu anlamda milli
marşlar ulusların tarihsel hareketliliğinin sembolleri ve iktidar güçlerinin de dinamikleridir.
1- İran Milli Marşlarının Tarihsel Süreci
1.1Şahın Selamı
İran’da ilk milli marş, Kaçar hanedanlarından Nasıreddin Şah döneminde yapılmıştır. Şah, ülkede
pek çok köklü değişikliğe gitmiş, sıklıkla yaptığı Avrupa seyahatleriyle de ülkeye peş peşe yenilikleri
beraberinde getirmiştir. İktidar erkini güçlendirmek ve tarihselliğini arttırmak bağlamında Nasıreddin
Şah, Fransa’dan esinlenerek ülkenin bir milli marşının olması fikrini ortaya koymuş ve marş söylemi
ile toplumsal statüsünü arttırmıştır.
Rıza Şah Pehlevî’nin iktidarı ele geçirmesinden sonra yeni marş söylemi ortaya konulmuş ve İran
milli marşı da değiştirilmiştir. İran devriminden sonra yeni bir marş kabul edilmiştir. Beste veya güfte
olarak İran milli marşı toplamda ise beş defa değişikliğe uğramıştır. İran’da yaşanan değişimler milli
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marşın değişimine kadar yansımış ve milli kimlik inşasında yeterli etkisi görülmemiştir. Mezkûr
marşların kimlik inşasında tesirsiz kalması marşların dönemsel iktidar erkinin otoritesini güçlendirme
yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır.
1.1. Şahın Selâmı
Nasıreddin Şah'ın 1837'de Avrupa'ya ilk seyahatinde, Paris'e vardığında marşlar çalarak saygılarını
sunan bir müzik topluluğu, Viyana'da "İran Marşı" çalan bir grup tarafından karşılanmıştır. Marş,
1864'te Alman besteci Johann Strauss tarafından bestelenmiştir. Marş, şahın Avrupa'ya yaptığı resmi
ziyaret sırasında ona övgü atfetmek amaçlı hazırlanmıştır. Şahın marşı beğenmesiyle Fransız yetkilileri
İran'da askeri müzisyenler yetiştirmek ve bir okul kurmak için görevlendirmeye çağırılmıştır. Okul ilk
olarak Fransız Alfred Jean-Baptiste Lumière’in himayesinde Darü'l-Fünûn'da dershane olarak kurulmuş
ve daha sonra "Müzik Okulu" olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Bu eser ilk kez Temmuz 1872'de
çalınmıştır. Kraliçe Victoria'nın partisinde Nasıreddin Şah'ın huzurunda bulunmuş ve aynı yıl Fransa'da
bir gramofon kaydına kaydedilmiştir. Sözel olmayan bu parçadan esinlenilen "Ey Genç İran" parçası,
2004 yılında Tahran'daki Milletler Orkestrası tarafından beste ve kompozisyonu Siavash Beizai'nin ve
Bijan Targhi'nin bir şiiri ile Peyman Soltani liderliğinde ve Salar Aghili tarafından seslendirlmiştir
(file:///C:/Users/AICU/Downloads/Garbzede_Sah_ve_ pdf).
1.2.Şahenşah Marşı
Türk askeri geçit töreninden etkilenen Rıza Şah, Türkiye ziyareti ve Atatürk ile görüşmesinin
ardından İran milli marşını düzenlemeye karar vermiştir. Bu düzenlemenin anayasadan beri kurulan ve
Rıza Şah'ın iktidarının ilk yıllarında gelişen "İran Edebiyat Derneği" tarafından yapılmasını emretmiştir.
İstiklal marşını bestelemeyi bilmeyen İran Edebiyat Derneği, diğer ülkelerin marşlarından ilham almaya
karar vermiş ve ordu karargâhından önce marşı hazırlamasını ve diğer ülkelerden birkaç marşla derneğe
göndermesini istemiştir. Nihayi olarak, marşı dinledikten sonra Rıza Şah, iki bölümünü değiştirmiştir:
Üç mısralı bir marşa ilk kısım "İmparatorluk Marşı", ikinci kısım "Bayrak Marşı" ve üçüncü kısım da
"İstiklal Marşı" adı konularak son şekli verilmiştir. Ancak çoğu zaman farklı törenlerde sadece ilk
bölümü seslendirilmiştir. Muhammed Rıza Şah Pehlevi döneminde İran sinemalarında her film
gösteriminin başında, resmi törenlerin yanı sıra İstiklal Marşı yasal hale gelmiş ve marşı kadınlar dışında
herkes sonuna kadar ayakta dinlemek zorunda kalmıştır. Üniformalı ve miğferli askerler ve askeri
personel de "İmparatorluk Marşı"nı çalarken askeri selamlarını vermeleri gerekmektedir
(https://www.bbc.com/persian /arts/iran_national_anthems).
1.3.Ey İran Marşı
Ey İran marşı ise hiçbir zaman İran'ın resmi milli marşı olmamıştır. Ancak birçok müzik
eleştirmeni onu çeşitli zamanlarda sosyo-politik grupların çoğunluğu tarafından kabul edilen en önemli
vatanseverlik marşı olarak görmüştür. 1957 Devrimi'nden sonra on üç aydan daha kısa bir süre boyunca
çalınmıştır. Ulusal Radyo Televizyonu'nun faşist ve zalim olarak nitelendirdiği marşın ise çalınması
daha sonra yasaklanmıştır. Ey İran şiiri Hossein Golgolab tarafından yazılmış ve güftesi ünlü besteci
Ruhollah Khaleghi tarafından 1944'te bestelenmiştir. Bu marşın oraya çıkış hikâyesi, İsmail Nawab
Safa’nın anılarında Hossein Golgolab'dan alıntı yaparak yazılmıştır: “İran 1944'te müttefikler tarafından
işgal edildiğinde Bir yaz gününün öğleden sonrasıda sokakta bazı yabancı askerlerin halktan
uzaklaştığını gördüm ve ne yapacağımı bilemediğim bir hayal kırıklığıyla istemsizce yeni kurulan
müzik derneğinin yolunu tuttum. Bir kişi beni gördüğünde sordu: Neden üzgünsün? Ona olayı anlattım.
Kederin faydasız olduğunu söyledi, hadi bir şeyler yapalım ve bir marş yazalım” dedi ve İran marşı
böyle oluştu. (https:// www.kheradgan.ir.)
Bu marş koro tarafından ilk kez 18 Ekim 1958'de Subay Koleji'nin askeri ilkokul salonunda arka
arkaya iki gece çalınmış ve o kadar iyi karşılanmıştır ki, grup bunu üst üste üç kez seslendirmiştir. Bu
resepsiyonun ardından dönemin Kültür Bakanı, müzisyenleri günlük olarak Radyo Tahran'da
yayınlamaları için Ses Yayın Merkezi'ne davet etmiştir. Marş, altmış yılı aşkın bir süredir İranlıların
zihninde yer etmiş ve ulusal dayanışmanın bir sembolü haline gelmiştir. Tabii ki hükümetler bu
milliyetçi marşın popülaritesinden habersiz değildir. Çünkü bir süre sonra İran-Irak savaşı sırasında
marş serbest bırakılmış ve askerleri motive etmek için kullanılmıştır. Mahmud Ahmedinejad'ın
destekçileri de 2009 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, bazı muhaliflerin protestolarına
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eşlik eden marşın sözlerinde değişikliklerle
(https://www.bbc.com/ persian/arts/).

Ahmedinejad'ı

övmek

için

kullanmışlardır

1.4. Çok Yaşa İran
İslam Devrimi'nden sonraki ilk milli marş, 1979'da şair, çevirmen ve hicivci Abolghasem Halat
tarafından okunmuştur. (https:// www.kheradgan.ir.) Bu şiir, Mohammad Bigleripour (Radyo ve
Televizyon Senfoni Orkestrası'nın şu anki şefi) tarafından bestelenen müzikle İran İslam
Cumhuriyeti'nin milli marşı olmuştur.
Bu milli marşta birçok dinleyicinin dikkatini çeken şey, devrim öncesi Şahenşahi Marşı’nın ritmine
ve melodisine benzerliğidir. Ancak içerik olarak bu marş, İslami unsurların kullanımı da dâhil olmak
üzere Şahenşahi Marşı’ından çok farklıdır, lideri veya herhangi bir kişiyi övmeye odaklanmak yerine
devrimi övmüştür. Ancak bir süre sonra, nihayet İslam Devrimi'nin zaferinden sonraki İran atmosferine
uygun ve İran halkının taleplerini temsil eden yeni bir marş yaratılmıştır.
Bu marş devrimden sonra Abolghasem Halat'ın bir şiirine ve Mohammad Bigleripour'un müziğine
dayanarak bestelenen İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk resmi milli marşıdır. 1979 ve 1992 yılları arasında
tanınmıştır (Halgiyan,2015, https:// www.kheradgan.ir.).
1.5. Doğunun Sevgisi (1992'den günümüze)
Çok Yaşa İran Marşı’nın uzun olmasından ötürü marşın kısaltılması uygun görülmüştür. Marşa
bazı eklemeler yapılmıştır. Bu marşın ilk hali yaklaşık elli dokuz saniyedir ancak daha sonra 65 saniyeye
çıkartılmıştır. Bagheri'ye göre; Bu marşın sözlerinde tek değişiklik, orijinal müziğinde "bağımsızlık,
hürriyet, İslam Cumhuriyeti" kelimelerinin bulunmayışı, yani müzikte bu kelimelerin varlığına çok az
yer verilmesidir.
Son olarak, 1992'de, Horramşehr’in fethinin yıl dönümüne denk gelen Haziran ayının 3'ünde, ilk
kez yeni bir milli marş çalınmıştır. İranlı çocukların uzun yıllar savaş meydanında gösterdikleri cesareti
ifade eden ve İran milletinin ideallerini anlatan bir marştır.
2- İran Marşları
2.1. Ey İran
Ey İran, Ey değerli toprak
Ey sanatın kaynağı toprak
Kötü düşünceler senden uzak olsun
Sonsuz ve yüce olasın
Ey düşman taştan olsan bile vücudum çeliktir
Sevgin bana yol gösterdiğinden beri
Hayatım anavatanımın temiz toprağı için feda olsun!
Sevgin bana yol gösterdiğinden beri
Düşüncelerim asla senden uzak olmadı
Senin uğrunda hayatlarımızın ne değeri var ki?
Toprağımız İran sonsuz ol!
Dağlarındaki taşlar mücevher ve incidendir
Vadilerindeki topraklar altından daha değerlidir
Sevgini kalbimizden hiç atar mıyız?
Söyle! Sevgin olmadan yaşayabilir miyiz?
Yer ve gökyüzü tersine dönmediği sürece
Kutsal ışığın bize her zaman rehber olacak!
Sevgin bana yol gösterdiğinden beri
Düşüncelerim asla senden uzak olmadı
Senin uğrunda hayatlarımızın ne değeri var ki? ( https://www.youtube.com/watch?).
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2.2. Şâhenşâh Marşı
Şanı vatanımızı ölümsüz kılsın
Pehlevî İran'ı geliştirdi
Bir zamanlar olduğundan yüz kat daha fazla
Bir zamanlar düşmanlar tarafından kuşatılmasına karşın
Şimdi İran'da barış vardır
Her yaştan İranlılar sevinçle doldular
Allah onu bugün ve sonsuza kadar korusun (https://www.youtube.com/watch?).
2.3. Çok Yaşa İran
İran İslam Cumhuriyeti kuruldu
Bize dünyayı ve imanı veriyor
İran devrimi sayesinde
Baskının sarayı devrildi
Geleceğimizin tasviri
Arzumuzun sıfatıdır
Bizim baki kuvvetimiz
İmanımız ve birliğimizdir
Yardımcımız Allah'ın elidir
O, savaşlarda bizim rehberimizdir
Kur'an'ın gölgesinde
Sonsuza dek var ol, baki İran
Özgürlük, topraklarımızdaki çiçek gibi
Bizim saf kanımızla kabardı
İran bu marşla gönderiyor
Vatanın savaşçılarına selamı
Cumhuriyetimizin dini
Destekçimiz ve sığınağımız
Cesedimizin kazancı
Özgürlüğümüz ve refahımızdır
Kara zorlu ziyafet artık geçti
Talihimizin güneşi parlamaya başladı
Kur'an'ın gölgesinde
Sonsuza dek var ol, baki İran (https://www.youtube.com/watch?).
2.4. Doğunun Sevgisi
Güneş ufukta doğuya doğru yükselir
Adalet, iman edenlerin gözünde ışıktır
Behmen1 olmamız doruktadır
Size söylüyoruz: Ey imam, istiklal ve hürriyet
Ruhumuza basılmış olan yaşama amacımızdır
Şehitler! Haykırışlarınız her zaman kulaklarımızda yankılanıyor
Kalıcı, devamlı, ebedidir
İran İslam Cumhuriyeti(https://www.youtube.com/watch?).

1

Behmen ayı: Ocak, Şubat aylarına tekabül eder. İstiklal marşında Behmen'ın zikredilmesi İslam Devrimi'nin zafer ayına işaret
etmektedir.

164

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2.5. Ey Genç İran
Benim sonsuz vatanım
Şans yine bize gülüyor
Bana yüzünü göster
Sonsuz güneş gibi
Vatanım benim hayatım
Tutkum ve gururum
Bana yüzünü göster
Sonsuz güneş gibi
Acılı sözlerimi dinle
Ben senin arkadaşınım
Bütün vücudum ve ruhumla söylüyorum
Vatanım, vatanım, vatanım, vatanım,
Hepsi bir bayrak altında
Farklı diller ve renkler
Hepsi mutlu ve bu şarkıyı söylüyorlar
Genç İran’ın gücü sayesinde2( https://www.youtube.com/watch?).
Tablo1: İran Marşlarının Tarihsel Dönemlere Göre Gösterimi (B. Karagözoğlu )

İRAN MARŞLARININ DÖNEMLERİ
DÖNEMLER

KULLANILDIĞI DÖNEMLER

Kaçar Dönemi

1789 -1925

İran İmparatorluk devleti

1925 -1979

İran geçici hükümeti

1979 -1980

İran İslam Cumhuriyeti

1980 -1990

İran İslam Cumhuriyeti

1990 - …
İRAN MİLLİ MARŞLARI

Marşın Adı

Marşın Bestelendiği
Dönem

Marşın Beste ve Güfte

Marşın Kabul
Ediliş Tarihi

Selâm-ı Şah (Şahın Selâmı)
sözsüz
-

Kaçar Dönemi

Alfred Jean-Baptiste Lumière

1873-1909

Şahenşah Marşı

Muhammed Rıza Şah
Pehlevi Dönemi

Mohammad Hashem Afsar

1933-1978
1978-1979

Devriminden sonra
2

Sözsüz marş 2004’te gündemde iken şair Bijen Terakki tarafından Ey Genç İran isimli şiirle eklemeler yapılmış ve bu marş
bestelenmiştir.
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Ey İran (Resmi Marş değildir.
Ancak halk tarafından kabul
görmüştür.)

Hossein
Khaleghi

Pâyândeh Bâdâ İran (Çok
Yaşa İran!)

İslam
Cumhuriyetinin
milli marşı

Mehr-i Khâveran
( Doğunun Sevgisi)
Ey Genç İran (Resmi olmayan
marş)

Golgolab-

Ruhollah

Mohammad Bigleripour

1979-1993

İslam
Cumhuriyeti’nin son
marşı

Saed Bagheri- Hassan Riahi

1992- …

İslam Cumhuriyeti

Bijen Terakki

2004

ilk

3- Türk Milli Marşı
Türk Milli Marşı, Türk kültürü ve tarihinin kaynaklarından beslenen milli bir söylemdir. Türk
siyasi, askeri, içtimai dinamiklerinden esinlenerek bağımsızlık mücadelesi sırasında, Türk milletinin
birlik ve beraberliğini, pekiştirmek amacıyla, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiirin, Milli Meclis
tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda milli marş 1921’den itibaren Türk milletinin
milli birliğinin değişmez sembolü olmuştur.

Tablo2: Osmanlı Türkçesi ile Türk İstiklal Marşı Metni
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Türk Milli Marşı bütün Türk milletinin ortak metnidir. Türkleri millet yapan temel
bileşenlerimizden biridir. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üzerinde kurulduğu
toprakların savaşla tekrar vatan yapılmasının senedidir. Mezkûr metin, Türk milletinin ayakta kalma
mücadelesinin en kızıştığı bir dönemde, Türkün tarihe karşı direniş kararlılığının zirvede olduğu bir
sırada üretilmiş Türk millî ruhunun ortak heyecanının, ortak iradesinin, ortak hassasiyetinin bir
ürünüdür. (Çetin, 2014: 25 ).
Türk Milli Marşı, kaynaklarını Türk tarihinin dinamiklerinden aldığı için dönemler üstü bir
metindir. Yazarının milli şair olarak addedildiği bu milli söylem, aynı zamanda Türk tarihselliğinin de
analitik bir imgesidir.
12 Mart 1921’de Türkün millî iradesinin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
çok büyük bir heyecanla ve mutabakatla onaylanan İstiklâl Marşı, o zamandan beri Türk’ün özgürlük
manifestosu olarak kabul edilmiştir. Bugün Türk milletinin topluca, hep bir ağızdan ve yüksek sesle
okuduğu iki önemli metin vardır: Birisi, dinî kimliğimizin simgesi olan, Itrî‘nin bestelediği ve bayram
namazlarında okuduğumuz bayram tekbiri, diğeri de bütün resmî toplantılarda hep bir ağızdan
okuduğumuz ve millî kimliğimizin vesikası olan İstiklâl Marşı’dır. Dolayısıyla biz, hem Müslüman hem
Türk’üz. Türk-İslam medeniyetinin çocukları olan Türk milleti, bu iki temel değerinden asla
vazgeçmeyecektir. (Çetin, 2014: 27).
Türk tarihinde bir süreklilik olması ve Türk içtimai hayatının gereği olarak tarihsel ve toplumsal
değerlerin sürümü anlamında işlerlik gösteren Türklük şuuru milli marşta da kendini göstermiştir. Onu
Türk halkının ortak söylemi haline dönüştüren kıstas ise kuşkusuz asırlarca devam eden Türklük bilinci
ve muhayyilesidir. Bu bilinç mezkûr marşla pekişmiş ve metin tarihten aldığı kaynaklarla zamanlar üstü
olguya dönüşmüştür. Onun bu özelliği Milli marşı aynı zamanda Türk iktidar tarihinin de sürekli
söylemi yapmış ve tabandan tavana her kesimin ortak sesi olmuştur.
4- İRAN VE TÜRK MİLLİ MARŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İran ve Türk milli marşlarının karşılaştırılması bu marşların tarihsel değer ve misyonlarının da
karşılaştırılması anlamına gelmektedir. Marşların bir toplumda bireylerin duygu ve düşüncelerini
yansıttığı da hesaba katılacak olursa İran ve Türk milli marşının o ülkenin tarihi, kültürel ve siyasi
değerleri ile ilgili olduğu görülecektir. Çalışmamızın kavramsal çerçevesine uygun olarak her iki
ülkenin milli marşlarını kendi siyasal eksenlerinde değerlendirecek olursak şu sonuçlara varabiliriz.
Milli marş İran’da beş defa değiştirilmiştir. Diğer ülkelerin milli marşlarına bakıldığında en sık ve
çok değişim gösteren marşın İran milli marşı olduğunu söylemek mümkündür. İran milli marşlarının
yazılım hikâyeleri ise oldukça enteresandır. Elbette bu kadar sık milli marş yazılımının gerçekleşmesine
ülkedeki siyasi gelişmeler sebep olmuştur denilebilir. Ülkenin siyasi gelişimi hızlı değişim gösterdiği
için marşlar da bu değişime uyum sağlamıştır. Genel hatlarıyla İran milli marşlarına bakıldığında çağdaş
İran'daki siyasi gelişmeler hakkında birçok bilgi alınabilir.
Milli kimlik inşasından ziyade mevcut siyasal iktidarın toplumsal bağlamda iktidar erkini sağlamak
ve mevcut düzen muhafazasının inşa etmek anlamında tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Kaçarlar döneminde ortaya konulan İran’ın ilk milli marşının daha çok askeri marş formunda ve
sözsüz olarak hazırlandığı görülür.1873-1909 yılları aralığında iktidarda bulunan Rıza Şah Pehlevî’nin
devrinde Şahenşah Marşı
4.1 Ey İran
1978-1979 yılları arasında İran devriminden sonra halk nezdinde kabul gören Ey İran marşı ise
resmi bir marş olmayıp halkın İranlılık bilinci ile ortaya çıkan bir söylemdir. Yabancı güçlerin işgaline
karşı İran halkının yurtsever ruhunu güçlendirmeyi ve o dönemde İran halkının acılarını iyileştirmeyi
amaçlayan bir marştır. (https://www.yjc.news/fa/news/ 6829099/%D9%87%D9%85%D9%87).
Marşın temel imgesi, İran ülkesi olup İran coğrafyasının değerli bir toprak kabul edildiği ve bunun
sanatın kaynağı olduğu, sevgisinin rehber kabul edildiği, birey hayatlarının ülkeleri için feda edileceği,
taşlarının dahi mücevher kabul edildiği, ülkenin daima kalplerde var olan kutsal bir mekân olduğu
vurgulanmaktadır.
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Marşta “Yer ve gökyüzü tersine dönmediği sürece” ifadesinin yer aldığı kısım marşta fark edilen
en ilginç kısımdır. Bu yaklaşım bize Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Orhun Kitabelerinde geçen
“…Üstte(ki) gök çökmedikçe, altta(ki) yer delinmedikçe” (Tekin, 2006: 23). söylemine koşut olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu durum kanaatimize göre ya Türklerin İran’daki bin yıllık hâkimiyeti ile ya da söz
konusu marş yazarının İran’da o dönemde yaşayan Türk halkının da sempatisini kazanmaya yönelik bir
yaklaşım olduğu düşünebilir.
4.2. Şahenşahın Marşı
Şahenşahın Marşı 1933-1978 tarihleri arasında ortaya konulmuş olup Şah Pehlevî’ye atıf
yapılmaktadır. Mevcut dönemde bir İran barışının olduğu vurgulanan marşta Allah’a dua da edilerek
korunma talebi ön plana çıkmaktadır.
İran’da kurulan Şah yönetiminin kurumsallaşmasının ve yeni kurgulanan düzenin mücadelesini de
ortaya koyan devrin marşı imgesel olarak “Pehlevî’nin İran’ı geliştirdiği ve bir zamanlar İran’ın
düşmanlar tarafından kuşatılmasına karşın artık barışın getirildiği”, bunun da insani bir ruhla ortaya
konulduğu görülür.
4.3. Çok Yaşa İran
1979-1993 yılları arasında ortaya çıkan “Çok Yaşa İran” marşı kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin
de resmi bir söylemi olmuştur. Ayetullah Humeyni’nin gerçekleştirdiği İran devrimini şah yönetimini
baskı ile yürüttüğünü ortaya koymuştur. Önceki marşlardan farklı olarak bu marşın din söylemi ile ifade
edilmesini, bu uğurda tutulan yolun Allah vasıtası ile olduğunun yazılmasını, Allah’ın yardımcıları
olarak kabul edilmesini ve yeni İran rejiminin de aynı zamanda modelini ortaya koymaktadır.
Mevcut İslam Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağına olan inancın vurgusu dizelerde ifade
edilen “Kuran’ın gölgesinde” söylemi ise İran İslam Cumhuriyeti tezini kutsal kaynaklara oturtulma
girişi olarak görülmektedir.
Şah yönetimine karşı verilen mücadele “saf kanımızla” deyişi ile anlatırken adeta ülkenin işgalci
bir güç elinden kurtulma imajı şeklinde yansıtılarak vatanın savaşçılarına selam gönderilmektedir.
Özgürlük ve refahı en büyük fayda addeden bu marş, bu uğurda hayatını kaybeden bireylerin yegâne
kazancı olarak gösterilmekte ve “talihimizin güneşi parlamaya başladı” deyişi ile de adeta İran devrim
tarihinde bir kırılma yaratılmak istenmektedir.
4.4. Doğunun Sevgisi
1992 yılından günümüze değin çalınmakta olan bu marş, devletin talep ettiği değerleri daha şiirsel
ve soyut bir dille ifade etmektedir. İmam, istiklal ve hürriyete muvazenesinde devrim şehitlerine
seslenilmekte ve haykırışların her daim kulaklarda yankılanması İran İslam Cumhuriyeti rejiminin
siyasi söyleminin dinsel vurgusunu ortaya koymaktadır.
4.5. Ey Genç İran
Nasıreddin Şah Döneminde Şah’ın Selamı isimli sözsüz hazırlanan marşın melodisinin
beğenilmesi üzerine şair Bijen Terakki tarafından Ey Genç İran isimli şiir bestelenmiş ve İran’ın resmi
olmayan
marşlarından
ikincisi
olarak
kabul
edilmiştir.
(https://www.youtube.
com/watch?app=desktop&v=J). “Sonsuz bir vatanda tarihi bir şansın ele geçirildiğini ve vatanın insan
hayatıyla özdeşleştirilerek bir tutkuya dönüştüğü bu noktaya gelininceye kadar verilen mücadelenin
anlamlandırıldığı ve farklı dilleri ve kültürleri kaynaştırması bağlamında kurulan şah yönetiminin
İran’ın gücü olduğu” vurgulanmıştır.
Siyasi yapısı gereği İran milli marşlarının yazıldığı dönemlerin baskın siyasi görüşlerinin
yansıtılması her devrin kendi iktidar gücünü halk nezdinde meşrulaştırma girişimi olarak ortaya
çıkmaktadır. Aynı halkın farklı dönemlerde farklı marşlarla yönetime bağlılıklarının arttırılma çabasının
bilhassa dini argümanlarla yürütülmesi yönetimlerin iktidar erkini sağlamaya da yöneliktir.
Sonsuz vatan, sonsuz güneş, acılı sözler, vatan, bir bayrak altında olma, farklı diller ve renkler,
genç İran sözleri ile öne çıkmakta ve devrin siyasi ve kurumsal yapısına işaret etmektedir.
Konjonktür gereği marşlara eklemlenen dini ve siyasi söylemler İran’ın son rejimi olarak ortaya
konulan İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin de adeta kalıcı dayanaklarını teşkil etmiştir.
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Yakın Doğu’nun farklı inanç ve kültürlerinin yaşadığı coğrafyası olan İran, tarih boyunca bu yönüyle
de tek bir milli marş üzerinde durmamış, ülkede birçok marşın hayata geçirilmesinin dinamiklerini
oluşturmuştur.
Türk milli marşı, kadim Türk kültürünün kaynaklarından beslenen ruhla yazılmış ve Türk
bağımsızlığının sembolü olan özgürlüğü işaret ederek ne pahasına olursa olsun zihinlerde onun
korunmasının ışığını yakmıştır. Bu bağlamda Türk İstiklal marşı asırlardır, hilâl bayraktarlığında salib ile
mücadele eden Türklük olgusunun da inancı olmuştur.
Cihan devleti Osmanlının 20. yüzyıl ile birlikte ömrünü tamamlaması, Türk devlet geleneğinin
işlerliğini arttırmış ve Türk kültür kodlarında yer alan özgürlük rumuzunun Türk halkına ilham olmasıyla
yeni bir Türkiye devletinin inşa edilmesi tamamlanmıştır.
Tarihi, dini ve kültürel argümanlarla yola çıkılıp Türk insanının milli şuurunda karşılığını bulan bu
marş, halkta milli şuur yaratma kaygısından ziyade zaten halkta var olan Türklük şuurun ifadesi olmuştur.
Bu doğrultuda düşünüldüğünde Türk milli marşı, Türk halkının milli ve dini değerlerinin de ifade
olmuştur. Türk İstiklal Marşı’nı emsali olan marşlardan ayıran bu durum onu zamanlar ve devirler üstü bir
konuma oturtmuştur. Bu söylemden hareketle Türk milli marşı 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edildiği günden beri geçerli olmuş ve Türkün adeta bir özgürlük manifestosu olmuştur.
Kabul edildiği günden beri vatan ve bayrak gibi güçlü bir manevi değerle Türk halkının sarsılmaz
inancını her daim dile getiren Türk milli marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her döneminde büyük bir şevkle
okunmuş ve her kesim tarafında sahiplenilmiştir. Bu durum aynı zamanda Türk anayasasında da güvence
altına alınmış ve milli bir değer olarak değiştirilmesi dahi kesinlikle düşünülmemiştir.
İran milli marşlarının dönemlerle sınırlı olmasına karşın, Türk milli marşının dönemler üstü olması
iki marşın en büyük farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Yine İran’da tarihten günümüze kadar beş ayrı marş
kullanılmasına karşın Türklerde tek bir İstiklal Marşı’nın var olması da dikkat çeken önemli bir husustur.
20. yüzyılda İran’da dört ayrı marş görülürken Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönem tarihselliğinde
ortaya çıkan Türk milli marşı günümüze kadar varlığını muhafaza etmiş ve İran marşlarına koşut olarak
halk nezdinde milli ve manevi ağırlığını korumuştur.
Milli marşla ilgili “Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak
ne de unutturmak lazımdır. İstiklal marşında istiklal davamızı anlatan büyük mısralar vardır” sözüyle
düşüncelerini ortay koyan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türk milli marşında en beğendiği yeri ise
“Hakkıdır, Hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl” ifadeleri ile ortaya
koymuştur. (Çağbayır, 2009: 9).
Gerçekten de Atatürk’ün vurguladığı satırlar binlerce yıllık Türklük olgusunun da özeti şeklindedir.
Çünkü Türk demek hürriyet demektir.
İran milli marşlarında devrin siyasi erkini halk bilincine oturtmak varken Türk İstiklal Marşı, Türk
halkına “Korkma! Sen ümitsizliğe düşemezsin!” söylemleri ile seslenip her daim özgürlük parolası
olmuştur. Bu yönüyle İran milli marşları heterojen bir edebi söylem gösterirken Türk milli marşı homojen
bir yapı içindedir.
SONUÇ
Milli marş bir halkın tarihsel ve kültürel geçmişinden doğarak gelen söylemdir. Marşların ortaya
çıkışı halkların tarihine, dinine ve kültürel çeşitliliğine göre belirir. Bu anlamda düşünüldüğünde İran ve
Türk milli marşlarının kendi tarihsel ve kültürel dinamiklerinden doğup belirli imgeler taşıyarak ortaya
çıktığı anlaşılmıştır.
İslam ülkelerinde bulunmayışı ile ilgili olarak müziğin İslam dininde haram oluşu müziğe mesafeli
yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. 20. Yüzyılın başlarına kadar milli hükümetlerin bulunmaması da
buralarda milli marşın olmamama sebeplerindendir. Milli marşın ortaya çıkması Avrupa’da 19. Yüzyılda
söz konusu olmuş Türkiye’de milli marş ulusal kurtuluş savaşı döneminde yazılmıştır. İran’da ise
Muhammed Rıza Şah ve Rıza Şah dönemlerinde ortaya çıkmıştır.
Yakın Doğu’nun kültürel mekânlarından olan İran, kendine özgü bir yapısının olması hasebiyle milli
marşlarını da bu doğrultuda sergilemiştir. İran tarihinde beş milli marşın ortaya konulduğu görülür. İlk
milli marş Kaçar Hanedanlığı döneminde yazılmış, 20. yüzyılda ise dört farklı İran milli marşı yazılmıştır.
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Nasıreddin Şah’ın Fransa’dan esinlenerek ilk İran milli marşı fikrini ortaya koyması önemlidir. Onu
takiben Rıza Şah Pehlevî döneminde İran marşı tekrar değiştirilmiş 20. yüzyılın son çeyreğinde
Humeyni’nin gerçekleştirdiği İran İslam Cumhuriyeti modeli yeni bir milli marş söylemi oluşturmuştur.
Tarihsel statüde İran milli marşları farklı dönemlerde farklı metinlerle ortaya çıkmış ve farklı etnik
yapı farklı kesimlerden halkın bilincinde her dönemin siyasal ve kültürel dinamikleri oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu durum İran marşlarının dönemlere göre değişkenliğini beraberinde getirmiş ve bilhassa
dinsel söylemlerin milli marşa yansıtılması halkta inanca dayalı ve siyasi eksenli bir bilincin uyanması
kurgulanmıştır.
Türk milli marşı ise Türk tarihinin derinliklerinden doğarak gelen kaynaklarla beslenmiş ve Türklerde
hâkim duygu olan özgürlük inancının parolası olmuştur.
12 Mart 1921 tarihinde kabul edilerek işlerlik kazanan Türk milli marşı günümüze kadar varlığını
muhafaza etmiş ve Türk halkının manevi bir değeri haline gelmiştir. Bu yönüyle düşünüldüğünde
dönemlere göre değişkenlik gösteren İran marşlarına karşın Türk milli marşı dönemler üstü olarak halkın
bilincinde yer almıştır.
İran milli marşları kurgulanan dönemin insanında devrin siyasi söyleminin fikrini oluşturmak
bağlamında bir amaç güderken Türk milli marşı Türk halkında hali hazırda var olan milli bilincin dışa
vurumu olmuştur.
Esasen Türk milli marşına İran dâhil emsallerinden farklı olarak bir İstiklal Marşı namı verilmiş ve
bu adla da milli marş olmanın ötesinde manevi bir değere kavuşmuştur.
İran milli marşları sadece yazıldıkları devrin hükumet gücü tarafından kurumlar nezdinde temsil
edilirken Türk milli marşı Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi
edilemez maddesiyle koruma altına alınmıştır. Yine bu fiziki korunmaya karşın Türk halkının
muhayyilesinde de korunan Türk milli marşı uluslararası arenada da yerini almıştır.
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“HEM BÜYÜK YURDU KURAN HEM KORUYAN KUDRETİMİZ”:
VESİLETÜ’N-NECÂT’TA VE İSTİKLÂL MARŞI’NDA ‘KURULUŞ’ İLE
‘KURTULUŞ’UN İZLERİNİ OKUMAK
Burak KOÇ

Giriş
Şiir, sadece “iyi yazılmış olması” ve “güzel okunmasıyla” övülecek bir ‘üretim’ değildir, şiirin
aynı zamanda kutsallıkla da bağlantısı vardır. Şiir sanatı, en yüce olan Tanrısal güçten kaynaklanarak
aşağıya inmiştir; yüksek duyguların, düşüncelerin ifade edildiği olağanüstü bir sırdır; (Tezcan, 2016:
109) bununla beraber geçmişe tanıklık etmesi yönüyle oldukça önemli bir noktada durmaktadır ve şiir;
şiir vasfını kazanabilmek için geride kalmış olan bir hayat parçasını deşmek, teşrih etmek, bize geride
kalmış olan hayatın bilincine varmadığımız bir yanını işaret etmek zorundadır (Özel, 2013: 45), aynı
zamanda bireyin hayatında da toplumların hayatında da ‘critique’ dönemlerin sanatı olma
sorumluluğunu üstlenmektedir. (Özel, 2013: 30) Şiir; insana geride kalmış olan hayatın bilincini işaret
ettiği için, insan mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir ‘yurt’ bulur. Böyle bir yurdu
olmasından güven duyar. (Özel, 2013: 34)
Şiirde kullanılan mecazlı dil dolayısıyla kimi zaman şiirin ardındaki hayatı, mesajı vb. unsuru
yakalamak kolay olmayabilir. Mecazlı dil yapısını bünyesinde barındıran eserden bütün bir cemiyeti
göremememizin sebebi, sanat yapıtının kendisi ile bir anlam ilgisi içine girebilecek bir süjeye
gereksinim duymasından kaynaklanmaktadır. (Tunalı, 2018: 154) Sanat yapıtlarına bilhassa şiire nüfuz
etmek, şiirle anlam ilgisine girmek ve şiirin söz katmanlarının ardındaki girift yapıyı ortaya çıkarmak,
belirli bir şiir disiplinine ve okuma hassasiyetine sahip olmayı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra şiirin
realite boyutu ise şiir disiplini gereği sürekli olarak karşımıza çıkan bir başka husustur. Bu hususta şunu
da unutmamak lazım ki mecaz, hakikate götüren köprü1 olarak bilinmektedir. Şiirde realite ve mecaz
hususunda dikkat edilmesi gereken dil yapısının kullanımıdır. Şairden bir realiteyi, gerçekliği olduğu
haliyle beklemek onun şairliğini sekteye uğratan bir durumdur. Nitekim “… Şiir, düşünce ve duygular,
imgeler ve kavramlar, tasarımlar ve çağrışımlarla yazılır; bu yazım eyleminde sözcüklerin görevi,
bunların çeviri yazısal(transcription) imi, göstereni olmaktan başka bir şey değildir.” (İnce, 2002: 60)
Şiirde bir sembolik ifade olarak karşımıza çıkan duygu, düşünce, imge, metafor, mit vb. şiirin mesajını
zaman ötesine taşır ve her kültürden, coğrafyadan hatta her dinden, mezhepten insana algı derecesine
göre bir şeyler söyler. Rudolf Bultman adlı İncil araştırmacısı bir Alman teolog, İncil’i mitolojiden
arındırmak gibi bir teşebbüste bulunmuştur. Bu işle Bultman’ın söylemeye çalıştığı şey, kutsal metni
modern zamanlarda yaşayan insanın idrakine sunabilmek ve bunun için de İncil’deki mitolojik unsurları
arındırmaktı. Oysaki Bultman’ın bildiği ve fakat özelde Türkiye’de, genelde de İslâm dünyasındaki
araştırmacıların gözden kaçırdığı nokta gerek kutsal metinlerde gerekse de kutsal bir mahiyet taşıyan
şiirlerde kullanılan metafor, mit vb. aslında kapalı olabileceği düşünülen mesajı açığa çıkarmaya
yöneliktir. Metaforun lafzi, literal anlamına takılıp kalmak yerine o metafor, mitle verilmek istenen
mesajın peşinde olmamak sığ, son derece objektivist hatta bir pozitivist bir tarihçilik ve yorumculuk
anlayışını ortaya çıkarıyor. Böylece ortada kültür, gelenek, bizim kültürümüzü biz yapan bir değer
kalmıyor. (Ataman, 2010: 420)


1

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu, bkoc@hho.msu.edu.tr, , İstanbul-Türkiye.
El- Mecâzü kantaratü’l- hakîka(ti): Mecaz hakikate götüren köprüdür.
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Vesiletü’n-Necât Sadece Bir Mevlid Midir?
Zemin metin olarak değerlendirdiğimiz Vesiletü’n-Necât’ın nâm-ı diğer mevlidin bu kültürün bir
değer taşıyıcısı olarak, kısa sürede bütün bir millete mâl olan bir metnin, milletin kuruluş inanç
değerleriyle örtüştüğü için bir zemin olmasında derin anlamlar vardır. (Tökel, 2021: 74) Bu noktada
zemin metinler kurucu metinlerdir. Medeniyetlerin kurucu veya diğer bir adlandırma ile zemin
metinleri, o metinlere inilmeksizin o medeniyetin yapısal unsurlarını, milletin hayat damarlarında bir
kan gibi dolaşan inanç ve eylemlerine yön veren düşüncelerini anlayamayacağımız metinlerdir. Çünkü
kurucu metinler kurucu felsefeyi de taşırlar. (Tökel, 2021: 27)
Yazıldığı dönemden bugüne kadar sehl-i mümtenîye dayanan şiir özellikleri ve ruhlara üflediği
mûsikîsi yönüyle gönülleri tevhid, risaletle terbiye eden Vesiletü’n-Necât, edebî hayatımızda mevlid
türünün gelişmesini sağlayan öncü bir metin olmasının yanı sıra dini, sosyal ve kültürel hayatımıza
canlılık katan mükemmel bir şaheserdir. Eser, insanı hakiki çizgisinden uzaklaştıran zihniyetlere karşı
İslâm’ın tevhid inancını ve bu inancı irşad eden Hz. Peygamber’i bize saf, arı bir Türkçeyle anlatmayı
vazife edinmektedir. Vesiletü’n-Necât’ı varlık felsefesine dair bir metin olarak okumak elbette bu
yönleri bünyesinde barındırması noktasıyla mümkündür. Eserde bahsedilen tevhid inancı yıllar yılı
tatbik ettiğimiz ahlak, varlık ve bilgi anlayışımızı inşa etmiştir. O hâlde Vesiletü’n-Necât Türk-İslâm
edebiyatının ve dahi kültürünün çok önemli bir medeniyet metni, kılavuzudur. Yahya Kemal’in
Yazıcıoğlu’nun Muhammediye’si hakkında söylediği, “Türklükle İslamlık’ı yuğuran millî-İslamî hars”2
(Banarlı, 1960: 24-25) ifadesi Vesiletü’n-Necât için de geçerlidir.
Vesiletü’n Necât Nasıl Bir Dönemde Yazıldı?
Günümüz şairi için toplumda vuku bulan bir meselenin, şairin de o toplumun ferdi olması yönüyle
ilgi alanına girmesi gibi; divan, tasavvuf vb. şairi için de durum bundan farklı değildir.3 Dikkat edilmesi
gereken nokta bugün de olduğu üzere şairin, şiirinde kullandığı mecazlı dili açığa çıkarabilecek bir göze,
bakışa sahip olabilmektir. Nitekim “Sanat yapıtlarının birçok zamanlar anlaşılmadan kalmasının nedeni,
onun içeriği ile ilgi kuracak, o yapıtın maddi yapısından onun tinsel içeriğini çıkarıp alacak, onu estetik
olarak algılayacak bir bilincin olmamasında bulunur.” (Tunalı, 2018: 83)
Genel hatlarıyla edebiyatın, sanatın dönem şartlarından bağımsız bir duruş olamayacağını ifade
ettikten sonra, Vesiletü’n-Necât’ı mevlid olmasının dışında bir eser olarak daha iyi anlayabilmek için
yazıldığı döneme dair bir şeyler söylemek gerekebilir. İsmail Tunalı’nın Estetik’te söylediği gibi; “Sanat
yapıtı belli bir toplumun kültürünün bir parçasıdır. Buna göre de her sanat yapıtı, içinde doğduğu kültürü
kendi varlığı içinde gösterir, onunla bir bağlam içinde bulunur. Bu, bir sanat yapıtının bir sanat yapıtı
olarak gerçekleştirdiği bir fonksiyondur. Ama aynı zamanda otonom bir fonksiyonu olan her sanat
yapıtı, içinde bulunduğu topluma, bir şey anlatmak, bir şey söylemek ister, onun bir mesajı vardır.”
(Tunalı, 2018: 157) “Her tarihsel dönem kendine özgü bir semiyolojik anlamı içerir. Bunun için sanat,
herhangi bir toplumsal fenomenden daha çok, belli bir ‘dönem’i niteleyebilir ve temsil edebilir.”
(Tunalı, 2018: 154-155)
Vesiletü’n-Necât, döneminin sosyal ve kültürel hayatı içerisinde oldukça hareketli bir tarihi
dönemde yazılmıştır. Bu sebeple eseri, muhakkak dönemin siyasi tarihini ve sosyal tarihini de ele alarak
okumak gerekecektir. Eser, Ankara Savaşı’nın ardından gerçekleşen Fetret Devri dönemi içerisinde
yazılmıştır. Elbette ki eserin bu dönemde yazılması tesadüf değil bilinçli bir tercihtir. Devlet kendi
içerisinde var oluş mücadelesi verirken, halk arasında da Fetret Devri sebebiyle oluşan siyasi, dini
karışıklıklardan dolayı ayrı bir mücadele baş göstermiştir. Günümüzde de kimi zamanlar, kimi yerlerde
yaşandığı üzere “kurtarıcı” misyonuyla bazı kişilerin din aracılığıyla fikirlerini halka aktarmaya
çalışması gibi o dönemde de yaşananlar bundan ibarettir. Mehdilik ve Mesihlik fikri konuşulur, tartışılır
hale gelmiştir. Hatta gayrimüslim tebaayı etkilemek maksadlı “hub Mesihlik” diye bir oluşumun ortaya
2

3

“Annem Yazıcızâde’yi sabah namazlarını kıldıktan sonra okurdu. Beyaz başörtüsü ile elindeki kitaba îmanla eğilişini hâlâ
görür gibiyim. Çok yerlerini anlamadığım hâlde, annemin yüksek sesle ve makamla okuyuşundan dinlediğim
Muhammediye’nin o mısraları bana bizim öz mâcerâmız, evimizin, mahallemizin, Üsküb’ün ve müphem sûrette bütün
milletimizin dünyâ ve âhiret mâcerâsı gibi gelirdi. Daha o yaşta Yazıcızâde Mehmed Efendi’nin Türklükle İslamlık’ı yoğuran
millî-İslamî harsını benliğimde hissetmeye başlamıştım.” Nihat Sâmi Banarlı, Yahya Kemal’in Hatıraları, İstanbul, Fetih
Cemiyeti Yayınları, 1960, s.24-25
Bu hususla ilgili olarak bakınız: Divan Şairi Diyor Ki, Dursun Ali Tökel, İstanbul, Ketebe Yayınları, 2019.
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atıldığı da görülmektedir. (Ocak, 2013: 268-284) Osmanlının fetret devrini fırsat olarak gören ehl-i
sünnet dışında kalan fikirler hemen canlanarak, Timur’un da tesiriyle Mutezili fikirler meyvesini
vermeye başlamıştır. İşte tam da bu noktada Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat’ı, hem ehl-i sünnet
dışı peygamber algısının önüne geçmiş hem de devletle irtibatın kopma noktasına geldiği bu dönemde
en sağlam tutamağı, “kurtuluş vesilesini” göstermek ve ona sığınmak maksadıyla yazılmıştır. Süleyman
Çelebi’nin hayatında Fetret Devri diye bildiğimiz on yıl, yalnızca siyasi kargaşa bakımından değil
sosyal ve kültürel açıdan da sıkıntılar getirmiş olmalıdır. Batı Anadolu’da ve Rumeli’de Şeyh Bedrettin
tarafından başlatılan dinî-sosyal karakterli ayaklanmanın temellerini de büyük ölçüde Fetret Devri’nin
olumsuz gelişmelerinde aramak gerekir. Belli ki bir sürü karışıklığın art arda geldiği bu yıllarda siyasal,
sosyal, dini ve kültürel bir çatışma yaşanıyordu. (Çetin, 2010: 161) Kısacası dönem, gerek siyasi iktidar
boşluğundan kaynaklı olarak gerekse Fetret Devri sebebiyle hem Anadolu’da hem de İslâm
coğrafyasında arayışların olduğu bir dönemdir. Bu siyasi belirsizliklerin yanında Moğol ve Haçlı tehdidi
de söz konusudur. Süleyman Çelebi böyle bir dönemde bütün bu siyasi olayları, dini hareketlikleri göz
önünde bulundurarak günümüz Türkçesine kelime anlamıyla “Kurtuluş Vesilesi” olarak aktardığımız
Vesiletü’n-Necât’ı yazmıştır. Ve bu eser kurtuluşun yegâne gayesi olarak “tevhid inancını”, Hz.
Peygamber’i işaret etmektedir. (Koç, 2021: 86-91) “Mevlid’in; o dönem Osmanlı toplumunda sosyal
birlik ve beraberliği sağlayıp, toplumu Allah ve Peygamber sevgisi etrafında birleştirme, aynı ahlaki
değerler ve idealler doğrultusunda bütünleştirme gibi bir hedef gözetilerek yazıldığını söylemek
mümkündür.” (Ulukütük, 2021: 104-105)
“Çelebi Mehmed’in saltanatı boyunca yaptığı en önemli hizmet, 1402 felaketinden sonra Osmanlı
Devleti’ni, Anadolu ve Balkanlar’da hâkim bir güç olarak yeniden ortaya çıkarmasıdır. Kesin
olmamakla birlikte muhtemelen onun ölümünden bir yıl sonra, kuruluş devrinin ikbalini, Fetret
döneminin idbarini bu üç sultan ve bir şehzade ile birlikte yaşayan, dini ve toplumsal çalkantıları
yakından gören Süleyman Çelebi hayata veda etti. Şurası kesindir ki; Çelebi, yazdığı Mevlid
manzumesiyle devletin yeniden inşa ve ihya edildiği dönemde Osmanlı kültür hayatına en güçlü harcı
koymuş oldu.” (Çetin, 2010: 159) Süleyman Çelebi böylece Timur tahribatının yaralarını, Peygamber
sevgisini mısra mısra işleyen Vesiletü’n-Necât’la sarmak istedi. (Algül, 2010: 338) Vesiletü’n-Necât’ta
yer alan şu beyit hem bir kut, mutluluk vermesi hem de eserin devlet ve toplum birliğini sağlaması
noktasında verdiği katkıya bağlı olarak tezimizi doğrular nitelikte görünmektedir:
“İzzetini key sakınun bu sözün
Devletünüze sebeptir bu sizün” (Çelebi, 2013: 66)
Bütün bunlardan hareketle Vesiletü’n-Necât’ın çizdiği panorama karşımıza şöyle çıkmaktadır:
Vesiletü’n-Necât, toplumsal mutabakatı sağlamak amacıyla gerek yazıldığı dönemde gerekse
günümüzde çeşitli tören, ölüm vb. işte kısacası toplumun bütünleşmesi ihtiyacının ortaya çıktığı her
dönemde yüce ve yüksek bir işlevle yerini almakta, canlılığını korumaktadır.
Mehmet Âkif Ersoy’un, Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-Necât’tan Etkilenmesi
Mehmet Âkif Ersoy, Safahat’ın altıncı kitabında yer alan “Asım”da Süleyman Çelebi’ye benzeme
isteğini ve Süleyman Çelebi’ye olan hayranlığını dile getirir:
-Âh olabilsem, nerde!
Yetişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde
Süleyman Çelebi’yi yetişilmez ve dahi yükseklerde gören Mehmet Âkif; sanatın, edebiyatın bir
gerekliliği olarak elbette ki eserleriyle Süleyman Çelebi’ye “yetişmeye”, yaklaşmaya çalışarak
Çelebi’yi yakalayacak veya çağına taşıyacaktır. İşte bu aşamada İstiklâl Marşı’mız ve Vesiletü’nNecât’ı ortak bir çerçeveden okumak, değerlendirmek suretiyle Mehmet Âkif’in Süleyman Dede’yle
kurduğu irtibatı, etkilenmeyi inceleyeceğiz. Süleyman Çelebi’nin kurtuluş vesilesi, vesikası olarak
kaleme aldığı eserin dönemini Fetret Devri ve beraberinde bazı karışıklıklarla gördüğümüz üzere;
Mehmet Âkif de İstiklâl Marşı’nı, dönemin zorlu koşulları altında gerçekleşen kurtuluş mücadelesini,
toplumsalın dip akıntılarının en kuvvetlisi olan ‘din, inanç, iman’ alanının dinamizmi ile birleştirerek
kaleme almıştır. (Çakmak, 2017: 118) Nitekim Vesiletü’n-Necât ve İstiklâl Marşı gibi bir dilde üretilen
referans metinler, müracaat edilecek metinler o toplumun kimlik ve kişilik kazanmasında belirleyici rol
oynamıştır. Ve bu hususla ilgili olarak söylenebilir ki şiirle bağ kurmamak suretiyle, kim olduğumuz
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konusunda bir belirliliğe ulaşmayı reddediyoruz demektir. İstiklâl Marşı şiir olması yönüyle, dünyada
millî çerçevesini şiire borçlu olan tek toplum (Özel, 2013: 251-257) olmakla beraber, marşımızın şiir
olması millet olarak şiirle kurmuş olduğumuz bağı ve kimliğimizin belirliliğini göstermesi yönüyle
oldukça önemlidir. Türk düşüncesinin temel dinamikleri şiiri bilinirse bilinebilir. Bugün Türk milletinin
varlığından bahsediyorsak bunu ancak Türk şiirinin varlığıyla -Orhun Yazıtlarından Vesiletü’n-Necât’a
İstiklâl Marşına kadar- açıklayabiliriz. İstiklâl Harbini bize kazandıran İstiklâl Marşı düşüncesi ve
ideolojisinin ta kendisidir. (Özel, 2013: 280) Bu yönüyle de İstiklâl Marşı, bir duyarlılığın şiirdeki
dışavurum metni olarak karşımızda durmaktadır. (Özel, 2013: 262)
İstiklâl Marşı, öncelikle Türk milleti açısından bir toplumsal hafıza birikimi olarak canlı ve
dinamik bir tarihsel bakiyeye atıf yapmakta olup millî ve dinî değerleri birleştiren önemli bir metin
konumundadır. Genel bir değerlendirmeyle söyleyecek olursak, İstiklâl Marşı’nın topluma dair bir
hafıza birikimi, tarihî bir atıf yaparak, millî ve dinî değerleri birleştiren metin olması bile Vesiletü’nNecât’la kurduğu irtibatı göstermektedir. Mevlidin bize gösterdiği, bu topraklarda şerefli ve izzetli bir
hayatın devam etmesi için İslâm’a, Kur’ân’a, tevhide, Resulü Ekrem’in risaletine yaslanmaktan başka
bir tercih olmadığıdır ve kurtuluş oradadır. Bu manada kurtuluşun teminatı olan Vesiletü’n-Necât;
fetretten, kaostan, nadana boyun eğmekten halas olmak istiyorsan sahih İslâm’a, Allah’ın ipine sarılmak
mecburiyetindesin ancak o zaman bir vatana ve haysiyete sahip olabilirsin demenin metnidir. İstiklâl
mücadelesinin mutabakat metni olan İstiklâl Marşı da Vesiletü’n-Necat’a benzer olarak aynı hususa
şöyle işaret etmektedir: “Hakk’ın vadettiği günler”, “cennet vatan”, “dinin temeli olan şehadetler”,
“Hakk’a tapan millet” tevhidin ve Vesiletü’n-Necat’ın işaret ettiği düsturları göstermektedir. (Özaydın,
2015: 5) Âkif, Milli Mücadele yıllarında ve İstiklâl Marşı’nın telifi sırasında on yıllık, belki daha fazla
bir geçmişi olan kuvvetli darülislâm fikri ve inancını yeniden güçlü bir şekilde hissederek; mısralara,
metinlere dökmek suretiyle aslında yeni manasıyla modern-batılı bir kavram olan vatanı kendine, kendi
diline, dinî-millî bir merkeze yani Vesiletü’n-Necât’a doğru çekerek İslâmîleştirip mânevîleştirmiş
yahut yerlileştirmiştir. (Kara, 2021: 105-106) Bunun yanında, “Milli marşların en önemli niteliği metnin
atfedildiği halkların yaşadığı olağanüstü süreç ve hadiseleri -ki bu hadiseler büyük oranda savaşla gelen
yıkımları ve inşaları içermektedir- aktarırken diğer taraftan da bu zorlu merhalelerin ümit ve zaferDoğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın/Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.-duygusuyla
üstesinden gelinebilir bir psikoloji içerisinde nihayete erdirilmesi ve anılması mantığına dayalı
olmasıdır.”(Çakmak, 2017: 110) Âkif’in yakın dostlarından Hasan Basri Çantay, İstiklâl Marşıyla ilgili
olarak marşın dönemin şartlarında milli birlik ve bütünlüğün sembolü, milli mücadele ruhunun
tercümanı olduğunu aynı zamanda İstiklâl Marşı’mızın o günlerde hâkim olan kutsal zihniyetin tam
ifadesi ve tarihi olduğunu ifade eder. (Çantay, 1966) Çantay’ın yanı sıra dönemle ilgili olarak, harp
yıllarında esas meselenin birliği temin etmek ve bunun devamında dayanışmayı sağlamak-sürdürmek
olduğunu ve genel bir ifadeyle siyasî birlik arayışlarıyla dinî-millî birlik arayışlarının örtüştüğünü
söylemek mümkündür. (Kara, 2021: 59-60)
Ana hatlarıyla Vesiletü’n-Necât’ı ve İstiklâl Marşı’nı yazıldıkları dönemlerle beraber
değerlendirdikten sonra, kuruluş ve kurtuluşun iki metni olmaları bağlamında her iki metnin ortak
yönleri ve irtibatlarıyla alakalı olarak Vesiletü’n-Necât’ın da bir nev’i ilk istiklâl marşımız olması
hususu karşımızda durmaktadır.
Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n-Necât’ın ve dahi Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı
bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti millî marşı olarak okuduğumuz İstiklâl Marşı’nın en temelde ortak
noktaları iman ve istiklâl düşüncesinden hareketle birleştiriciliğe, toplumsal birliğe işaret etmeleridir.
Gerek Fetret Devrinin gerekse de Milli Mücadele döneminin birçok noktada yaşanan benzer çalkantılı,
buhranlı yılları bir birlikteliğe olan ihtiyacı göstermektedir. İstiklâl Marşı, Vesiletü’n-Necât gibi fetret
dönemi eseridir. Devletin kesintiye uğradığı zamanda her ikisi de milletin varlığına ve birliğine tutamak
olmak üzere dile gelmişlerdir. Mehmet Âkif’in, İstiklâl Marşı’nda Türk milletini ve kurulmakta olan
Türk devletini İslâm ve din öncelikli olarak yeniden tanımladığını söyleyebiliriz. (Kara, 2021: 67)
Mustafa Özçelik, “millet” kelimesiyle ilgili olarak en önemli hususun birlik olduğunu ifade ederek,
ortada birlik yoksa millet de olmadığını birliğin zayıflaması halinde millet olma gerçeğinin tehdit altında
olduğunu dile getirir. Birliği meydana getirme ve dolayısıyla milleti sağlamada da ortak kabul görmüş
bir ismin ve o şair veya yazarın eserinin önemli olduğunu belirtir. Bu bağlamda da Yunus Emre’yi,
Süleyman Çelebi’yi ve Mevlid’i böyle bir fonksiyon üzere icracı kabul ederek birliği sağlamadaki
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misyonlarına, birleştirici bir değer olmalarına dikkat çeker. Son dönemde de aynı vazifeyi Mehmet Âkif
Ersoy’un İstiklâl Marşı’yla devraldığını söyler. Dönemi bağlamında da Mehmet Âkif’in birlik fikrini
savunan ve birliği bozan unsurlara karşı mücadele eden birisi olduğunu vurgular. (Özçelik, 2017: 138)
Aynı durum Süleyman Çelebi ve mevlid için de geçerlidir. Mevlid; darü’l-İslâm, tevhid ve ehl-i sünnet
düşüncesinden hareketle, birlik olmanın bir ifadesi ve vesikası olarak millet hayatımızda varlığını
devam ettirmiştir. Bu veçhesiyle de İstiklâl Marşı ile olan münasebeti açığa çıkmaktadır. Yani
‘Vesiletü’n-Necat’ Türklerin ilk İstiklâl Marşı, ‘istiklâle yürüyüşü’dür. Vesiletü’n-Necat milletimiz için
bir mutabakat metnidir. (Özaydın, 2015: 5) Prof. Dr. Kemal Yavuz, Vesiletü’n-Necât’ın ilk İstiklâl
Marşımız olduğunu ifade etmektedir, Yavuz’un bu hususta yapmış olduğu bir yazılı çalışma olmamakla
beraber biz de kendisinden şifahen duyduğumuz için şifahen aktarmak durumundayız.
SONUÇ
“İnsanlar hayatlarının önemli kavşak noktalarında sosyal ontolojilerinin temel metinlerini yüksek
bir ses ve sade bir dille yeniden hatırlamış ve mana dünyalarıyla aralarındaki rabıtaları tahkim etmiştir.
Bunalım ve buhran dönemlerinde bu türden metinlere yoğun bir yönelişin olması da manidardır.”
(Ulukütük, 2021: 105) İşte bu sebeple, Vesiletü’n-Necât ve İstiklâl Marşı birlikteliğe olan ihtiyaç
dolayısıyla bir yöneliş reçetesi olarak karşımızdadır. Nitekim Vesiletü’n-Necât’taki birlik olma çağrısı,
Müslüman Anadolu insanını esir etmeye yeltenen yabancılara karşı bir meydan okuma, bir hürriyet
beyannamesi, aynı zamanda içeriyi, muhatap cemaati sıkılaştırma ve kuvvetlendirme fermanı olması
yönüyle İstiklâl Marşı’nda da karşımıza çıkmaktadır. (Kara, 2021: 90) Yine her iki metnin referansları
göndermeler yoluyla Kur’ân-ı Kerîm’e işaret etmektedir. Bununla beraber dönem açısından bakılacak
olursa, Vesiletü’n-Necât’ın İstiklâl Marşı’ndan farklı olarak kuruculuğunun yanında aynı zamanda
koruyucu bir metin olduğunu ve bu koruyucu özelliğinin günümüzde de farklı coğrafyalarda devam
ettiğini söyleyebiliriz. Örneğin; Üsküp’te halk, kendilerini Komünizm’den koruyan iki şeyden birisinin
Vesiletü’n-Necât okumak olduğunu, her törende mevlid okuduklarını ve bu durumun Üsküp’ü kendi
coğrafyalarında muhafaza ettiğini söylemektedir. (Tökel, 2021: 80)
İsmail Kara, Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı isimli kitabında bilhassa kriz
dönemlerinde meydan alan büyük şahsiyetlerin, büyük metinlerin tarihi ve talihinin kolaylıkla istikrar
bulmadığını ve büyüklükleri bir şekilde farkedildiği halde umumi sarsıntıların, sert iniş çıkışların
onların görülme ve anlaşılmalarını, tarihi ve aktüel değerlerini etkilediğini; çok bilinen çok tekrarlanan
ama üzerinde fazla düşünülmeyen İstiklâl Marşı’nın bugünün Türkiyesi için de kuvvetli bir imkân, bir
mutabakat metni, yaslanılacak büyük bir yapı olduğunu ifade eder. (Kara, 2021: 164) Düşünce ve
edebiyat tarihimize ana hatlarıyla bir göz gezdirdiğimizde, İstiklâl Marşı için Kara’nın ifade ettiği bu
düşüncelerin benzer olarak Vesiletü’n-Necât için söylenebileceği düşüncesindeyiz. Nitekim temelde bir
mevlid metni olarak bilinen Vesiletü’n-Necât da çok zamanlar bir istikrarsızlık göstergesi olarak haksız
eleştirilerin, sert iniş ve çıkışların hedefi olmuştur, olmaktadır. Aynı zamanda İstiklâl Marşı’nda olduğu
üzere neredeyse her dinî törende vb. ritüelde tekrarlandığı halde üzerinde düşünülmemiştir. Ve son
olarak Vesiletü’n-Necât’ın, İstiklâl Marşı’yla gerek dönem bağlamında gerekse sonrasındaki
değerlendirmeler dolayısıyla taşıdığı ortaklıklardan hareketle şunu söylemek lazım ki Vesiletü’n-Necât
bugünün Türkiyesi için de kuvvetli bir imkân, bir mutabakat metni ve ilk istiklâl marşımız olması
dolayısıyla yaslanılacak büyük bir yapıdır.
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MEHMET AKİF ŞİİRİNDE BİÇİM İLE İÇERİK
ARASINDAKİ DİYALEKTİK GERİLİM
DIALECTICAL TENSION BETWEEN FORM AND
CONTENT IN MEHMET AKIF'S POETRY
Cafer ŞEN

Abstract
In Safahat's poems, a dialectical tension draws attention between form and content. Because in
contrast to the comfort and positivity at the time of narration, negativity, nothingness, incompleteness
and impossibility are seen in the content. In a poem or novel, superficial social criticism is expressed
directly through the heroes. Negativity/absence/emptiness/nothingness is implicitly given on the hero.
All these shortcomings are positioned far from the reader. In works based on the tension of form and
content, while the heroes continue their daily lives, scenes in which these
negativities/nothingness/absences are expressed are exhibited in the background. Why is this second
narrative important? Because the reader is directly drawn into this background. “Inert reality”, which
cannot express itself directly in the narrative line, has found another channel to express itself in “excess”
formality. For example, Mehmet Akif narrates a hero's daily walk on the streets of Istanbul, with stones
sinking into the water with the rain in the background. The roads and streets, whose borders have
disappeared, are toured by the poet. The submerged ones are actually images of the entire sinking
Empire. As Akif shows in his poetry, the Empire is losing its borders just like the streets of Istanbul. In
such a geography, just as the poet had to search for stones in order not to sink, the people living in the
Empire are also looking for a solid ground in order not to share the same fate with the Empire.
Key words: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Form, Content, Dialectical Tension
Safahat’taki şiirlerde biçim ile içerik arasında diyalektik bir gerilim dikkat çeker. Çünkü anlatma
anındaki rahatlığa, olumluluğa karşılık içerikte olumsuzluk, hiçlik, noksanlık ve imkânsızlığın
aktarıldığı görülür. Jacques Lacan’a göre özelde edebi eserler, genelde ise sanat eserleri “temsil
edilmeyen sadece ötesi olarak akla getirilebilen Şey’in yerini alır. Bu yüzden her zaman sanat eseri ile
işgal ettiği yer arasında bir gerilim olacaktır” (Leader, 2004: 77). Burada biçim; sanat eseri veya edebi
eser olurken bunların yerini tuttuğu veya temsil ettiği varlık ve durum ise içeriktir.
Burada Akif’in şiirine yönelik biçimsel olarak kullandığımız, anlatımdaki rahatlık
tanımlamamızdaki amacımız, bu tanımlamanın hem biçim hem de bir duygu durumu olarak belirli bir
içeriğe sahip olmasıdır. Aşağıda ayrıntılarıyla ortaya koyacağımız gibi Akif, en trajik, en travmatik en
dehşetengiz ve en tekinsiz sahne ve durumları aktarırken gerek dil gerekse ifade olarak o kadar rahat,
sakin ve dingin bir halde hareket eder ki adeta okuyucunun sabrını dener gibidir. Bu nedenle Seyfi Baba
şiirinde İmparatorluk başkentinde sokaklar çamura, evler toprağa, mahaller yokluğa gömülürken
Akif/anlatıcı kendini hem çamurdan kurtarıp yürümek için taş arar hem de anlatımına devam eder. Yine
Mahalle Kahvesi şiirinde gösterdiği gibi İmparatorluk’un insan gücü vücut sıvıları ortaya çıkacak kadar
kahvelerde çürümeye başlarken Akif bakışını bu çürüme ve çözülmenin en ince ayrıntılardan ayırmaz.
Bu ayrıntıları, gösteren ve gösterilen arasında saydam bir ilişkinin kurulduğu permformatif uzlaşımsal
bir dil alanı içinde aktarır. Yoksa gösterilenin/içeriğin bütünüyle ortadan kalktığı, sadece
gösterene/biçime dayalı içi boşaltılan imgeye dayalı şiirle yapmaz. Zaten gösterilensiz/içeriksiz bir
gösterenin/biçimin öne çıktığı imge şiirinin Akif’in şiirindeki gibi diyalektik bir gerilimi sağlaması da
mümkün değildir. Bu nedenle okuyucu, Akif’in şiirinde bir an önce anlatıcının bütün bu yokluğa, hiçliğe
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ve eksikliğe müdahale etmesini, müdahale etmese bile karşı tavrını göstermesini beklerken tekinsiz
sahneler karşısında daha fazla gerilir. Rahat anlatım ve aktarım bu gerilimin daha da artmasına
yoğunlaşmasına neden olur. Okuyucu tahammül gücünün sınırına doğru ilerlerken hem anlatım hem de
aktarılan durum ve sahne üzerinde bir gerilimin çoktan hazırlamış olduğunu görür.
Genelde şiir üzerine yapılan geleneksel çalışmalarda “rahat anlatım” veya “anlatım rahatlığı” gibi
tanımlamalara pek sık rastlanmaz. Ama artık tanımlama ile bir duygu durumunu birleştirmek veya bir
anlatımda duygu durumunun da olduğunu ortaya koymak için bu tür tanımlamaları kullanmamız
gerekir. Böylesi tanımlamaları tercih eden Terry Eagelton geleneksel mevcut eleştiri
kavramsallaştırmalarının çoktan geride kaldığına dikkat çekerken Şiir Nasıl Okunur? eserinde benzer
kullanımlardan faydalanır. Örneğin bir şiir analizinde “şiirin gürültülü edası onun gönülsüz sözdizimine
aykırı düşer” gibi bir ifadenin gerçek bir olgu olduğundan bahseder. Yine “şiirde terbiyeli bir dünyevilik
göze çarpar” derken günümüz eleştiresinin ötesine uzanır (Eagelton 2011: 4-5). Pek tabii ki burada
dünvevilik hissini veren, varlık alanına ait saydam gösterenlerin yoğunlukla kullanılmasıdır. Bu
kullanımdaki “terbiyelik” göstereni ise, insanı, bahsi geçen dünyevilik hissini veren gösterenlerin
hedonist bir tavırla simgesel yaşamın dışına çıkmaya, kışkırtmaya teşne olamadıklarını gösterir. İşte
burada şiir üzerine ortaya konulan yeni kavramlaştırmalarda hem belirli bir nesnel uzaklık elde edilir
hem de duygu durumlarının aktarımı da sağlanmış olur. Üstelik bütün bu hareketlilik çoğunlukla
içerikte değil biçimin unsuru olan dil ve ifadede görülür.
Borges’in bir masalında, bir imparatorluğun hizmetindeki haritacıların çizdikleri haritanın,
sonunda imparatorluğun topraklarına birebir eşit boyutlara sahip bir belgeye dönüştüğü görülür.
İmparatorluk çökmeye yüz tutunca harita da lime lime olmaya başlar. Bu harita parçalarıyla
imparatorlukta yaşayan insanlar bir çölde karşılaşır. Sonuçta ise harap olmuş soyut metafizik güzelliğin,
imparatorluğun şanına yakışan bir görünüme sahip olduğu ve eskidikçe gerçeğiyle birbirine karıştırılan
sahtesi gibi imparatorluğun da bir leş gibi çürüdükçe özüne, yani toprağa dönüştüğü görülür. Borges’in
bu masalı, aslında dil göstergesinde yer alan gösteren/biçim ve gösterilen/içerik arasındaki ilişkinin bir
alegorisidir. Borges’in masalında imparatorluk bir gösterilen, içerik olurken bu imparatorluğun
boyutlarıyla eşit, denk olan harita ise bir gösteren, biçimdir. Tıpkı haritanın çürüyen imparatorluğun
üstünü örtmesi gibi dilde de gösteren, varolanın/gösterenin üzerini örtemekle kalmaz zamanla onu bir
gösteren(ler)e dönüştürür. Böylece gösterilene/içeriğe hiçbir zaman ulaşılamayacak olan sonsuz
gösterenler zinciri oluşur. Borges’in masalında, imparatorluk, haritanın altında çürümeye başlar. Dil
göstergelerinde de gösterilen/içerik olarak konumlanan varolanın imgesi, gösteren/biçim olan ses
imgesinin/işaretin altında boşluğa dönüşecek kadar belirsizleşir. Bu gösterenin kendi altını oymasıyla
açıklanacak bir durumdur. Borges’in masalındaki harita içi boş gösterene sıkı sıkıya sarılır. İçin boşalan
gönderge, maddi yaşamdan başlayıp soyut hale geldikten sonra artık hiçbir harita gösterdiği kara
parçasını tam anlamıyla temsil edemez duruma evrilmiş olur.
Akif’in şiirlerinde Borges’in harita metaforu/göstereni/biçimi şairin rahat anlatımıdır. Bu rahat
anlatımın altındaki içerikte ise lime lime dökülen bir gösterilen/İmparatorluk fark edilir. İşte böylesine
bir durum karşısında, dehşet sahnesinin bir parçası olmadan gösteren ve gösterilenin saydamlığı içinde
çözülüşü anlatmak, diyalektik bir gerilim yaratır. Akif’in mevcut dönemi böylesine bir anlatımına karşı,
hatta bu anlatıma zıt, karşıt bir anlatım yine onun dostu olan Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’unda
görülür. Bu romanda Adnan, Nail’in “Sultan Hamid olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa
çoktan taksim ederdi” sözlerine karşılık verirken, Akif’in apolitik, “Atıl Gerçeklik”i gösterme
anlatımına karşıt bir şekilde, ifadede niyeti direkt bildiren dolayımsız bir anlatım, içerikte ise politik bir
yaklaşımın sergilendiği görülür.
“Memleketi taksim mi ederlermiş? Memleketin zaten neresi benim? Ereğli’de kömür Fransız!
Haydarpaşa’da demir Alman! Yalnız Yemen’de dökülen kan Türk! Üstünde ölüp altında gömülecek
kadar bir toprak; bu mu memleket. Elçi tercümanların çiğnedikleri leşe siz Osmanlı İmparatorluğu mu
diyorsunuz? ‘Maliyeyi düzeltelim!’ Bunu padişah baş başa kiminle düşünüyor? Sadrazamla mı? Hayır!
Alman Baştercümanı Testa ile. Ermeni ihtilâlinde 25 Ermeni’yi çıkarmaya Sultan Hamit kimi
gönderiyor? Zaptiye Nazırını mı? Hayır! Moskof Baştercümanı Maximoff'u. Siz ne diyorsunuz Nail
Beyefendi? Hangi devlet, hangi imparatorluk? Diyarbekir’de Bir Türk bir Ermeni’nin nasırına bassa
devletler Galata’ya bir düzine karakol gemisi gönderiyor. Avrupa hariciye nazırları vilayetlerimize
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dâhiliye nazırımız kadar karışıyor. Sonra da “Avrupa bizi taksim etmez, çünkü Sultan Hamit padişahtır”
diyorsunuz. Demek ki Abdülhamit’ten korkuyor” (Kuntay, 2009: 88-89)
Akif’le aynı dönemi anlatmalarına rağmen Kuntay’ın bu satırlarında politik tavır direkt dolayımsız
olarak aktarılır. Hatta bu tavrı en iyi ifade edecek gösterenler seçilirken bile Akif’teki gibi diyalektik
gerilim elde edilemez. Çünkü hem gösterenlere dayalı biçim hem de içerik mevcut dönemi olumsuzlar
biçimde ortaya konulur. Akif’in anlatımında ise mevcut durumu ortaya koyan gösterenler gündelik
dilden seçilir. Bu nedenle gösterilenlerinin apolitik bir yönleri vardır. Akif’te bu tarz bir biçimin
aktardığı içerikte ise “Atıl Gerçeklik” üzerinden dolayımlı olarak bir politik tavır görülür. İşte Akif’in
anlatımında diyalektik gerilimi vareden bu tarz bir biçimle içeriğin aynı politik veya apolitik durumu
sergileyemeyişi, gösteren/biçim ve gösterilenlerin/içeriğin tam olarak saydamlığı edecek ölçüde tam
olarak örtüşememesidir.
Hiç kuşkusuz Safahat’taki şiirlerin içeriğinde devasa bir mekanizmanın işleyişinin cisimleştiği
görülür. Bu nedenle Safahat’ın pek çok şiiri bir nevi İmparatorluk’a ait “Atıl Gerçeklik”in
resmedilişidir. Anlatımdaki rahatlığa uzaktan ve yüzeysel bakıldığında bu şiirlerde eleştirel bir tavırla
sosyal bir gerçekliğin aktarıldığı iddia edilebilir. Fakat içeriğin aktarılışı esnasında aşağıdaki dizelerde
görüldüğü gibi trajik ve travmatik durum yüzeyde görünen eleştirinin ötesine uzanır, derinine iner.
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.
Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak;
“Gel!” diyen taşları kurtarmasa, insan batacak.
Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine.
Boğuyordum müteveffâyı bütün âferine.
Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,
Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!
Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk; o yüzer, ben yüzerim.
Çok mu yüzdük, bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrâfımı tektük hisse.
Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun…
Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:
Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;
Kâh olur, mürde şuâ’âtı düşer bir mezara;
Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koşar;
Kâh bir ma’bed-i fersûdenin üstünden aşar
(Ersoy, 1986: 68)
Bu dizelerdeki yakın fonda anlatıcının yağmurlu bir akşam sokakta ilerlediği görülür. Burada
yüzeysel olarak anlatıcının yürürken katlandığı zorluklar aktarılırken asıl olarak “Atıl Gerçeklik”i
oluşturan ayrıntılar arka fonda sergilenir. İmparatorluk başkentinde “sopa sağ elde, kırık camlı fener
sol elde” yürürken aslında insanın, tıpkı Sofokles’in Kral Oidupus trajedisinde görüldüğü gibi iki ayak,
bir de sopa olan üç destek üzerinde ayakta kalmaya çabalayan çaresizliği gözler önüne konulur. İnsan
varlığı için tekinsiz hale gelen sokakta beden böylesine bir tekinsizlikte başa çıkmak için sınırını,
çerçevesini genişletmekte, esneyebilirliğini göstererek kendinin uzantısı olarak sopayı kabulde tereddüt
etmemektedir (Grozs, 2020: 264). Yine sokakların karanlığı kırık camlı bir fenerle aşılmaya
çalışılmakta, yoksulluk ve yoksunluğun katmerleştiği ortaya konulmaktadır. Fakirliğin bu katlanışında
ilk basmak sokakların aydınlatılmaması ikincisi ise kırık bir fenerle anlatıcının sokakta yol almaya
çalışmasıdır. Burada İmparatorluk açısından karanlığın gittikçe arttığına, İmparatorluk’un bu karanlığı
ortadan kaldıracak aydınlatıcı herhangi bir mekanizma ve aracının olmadığına dair dair bir imge vardır.
Bu noktada “boşanan yağmur ilikler(e)” kadar ulaşırken “çamur tâ bel(e)” kadar yükselir. İliklere
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boşanan yağmur, hem tabiat kuvvetleri karşısında çaresiz bir insanı hem de bu çaresizliğin son
haddine/iliklere vardığını imler. Çamur ise kendine/yokluğa dönüştürmek istercesine kişiye musallat
oluşuyla ölümü imgeler. Adeta yer zemini, mitolojide ifade edildiği gibi varolmak için üzerinde
yükselen bütün varlığı içine çekmeye kendine, karanlığa, yokluğa dönüştürmeye çalışır.
Yokluğun/hiçliğin imgesi olan bu çamura “çoktan gömülen kaldırım(lar)” ise “hortlayarak” varlığını
devam ettirmek için direnmeye çalışmaktadır. Anlatıcıyı böylesine bir batıştan kurtaran ise
yokluğa/çamura dirençli “Gel!” diyen taşlar”dır. İşte anlatıcı ölümün kendini sardığı bir tekinsiz
mekânda ilerler. İlk kez Sigmund Freud’un Hoffmann’ın Kum Adam öyküsünü konu aldığı Tekinsizlik
Üzerine makalesinde dikkat çektiği tekinsiz olma (duygu) durumu “canlı bir varlığın gerçek anlamda
canlı olduğundan ya da cansız bir nesnenin aslında canlı olmadığından şüphe edildiğinde daha doğrusu
bu şüphe, herhangi bir kimsenin zihninde yalnızca anlaşılması güç bir his bıraktığında” kendini gösterir
(Jentsch 2019: 18). Akif’in yukarıda aktarılan dizelerinde “çoktan gömülen kaldırım(ların)”
“hortlayarak” varlığını devam ettirmeye çalışması, anlatıcıyı batmaktan kurtarmak için “Gel!” diyen
taşlar(ın)” aynı mekânda mevcut olması, anlatıcının ilerlediği sokağı çoktan tekinsiz bir hale
dönüştürür. Anlatıcı İmparatorluk başkentinde böylesine bir terk edilmişliği ve tekinsiz olma durumunu
kabullenemez. İnsanî değerin “Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine./ Boğuyordum müteveffâyı
bütün âferine” dizeleriyle sıradanlığa in(dirgen)diğini düşünür.
Böylesine varlık-yokluk, varolma-hiçliğe inme arasındaki mücadeleye dayalı gerilimli kaotik
sahneleri, Akif, gösteren ve gösterilen arasında saydam bir ilişkinin kurulduğu performatif uzlaşımsal
bir dilsel alanda gösterir. Yoksa gösterilenin/içeriğin bütünüyle ortadan kalktığı, sadece
gösterene/biçime dayalı içi boşaltılan imgelerle oluşturmaz. Zaten gösterileni/içeriği baskılayan
gösterenin/biçimin öne çıktığı imgesel şiirde böylesine diyalektik gerilimin yansıtıldığı kaotik sahnelere
de nadir olarak tesadüf edilir.
Aslında Akif’in İmparatorluk’un başkentindeki bir sokakta tanık olduğu, daha çok da maruz
kaldığı tekinsiz durum ani bir şekilde ortaya çıkmış ve kısa bir süre sonra bitecek gibi de değildir.
Anlatıcı böylesi perişan bir durumdan kısa sürede kurulmanın pek de mümkün görünmediğini
“Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,/ Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!/ Yakamozlar
saçarak her tarafından fenerim,/ Çifte sandal, yüzüyorduk; o yüzer, ben yüzerim./ Çok mu yüzdük,
bilemem, toprağı bulduk neyse” dizeleriyle ortaya koyar. Bu durum İmparatorluk’un geleceği için de
bir fikir verir. Aslında İmparatorluk başkentinde yağmurla birlikte ortadan kalkan bir sokakta hayatta
kalmaya çalışan tikel anlatıcı, tümel olarak bütün İmparatorluk insanını temsil eder. Bir yoksulluk ve
yoksunluğu yaşayan mevcut dönemin insanının duygu durumu ise “Fenerim başladı etrâfımı tektük
hisse/ Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun” dizeleriyle verildiği gibi yorgunluktur. Burada
yorgunluğa, bezginlik, kırgınlık, yılgınlık ve bıkkınlık da eşlik eder. Bu sadece anlatıcının duygu
durumunda görülmez, tinselliği üzerinde yansıtan soyut olmayan kültür unsurlarında kendini görünür
kılar. Bu nedenle hem anlatıcı hem de elindeki feneri adeta kendilerini çeken yokluk karşısında, bu
yoklukla mücadele edemeyecek, yokluğa karşı direnemeyecek bir yorgunluğu da yaşamaktadır.
Canlılığa, hayata karşı böylesine bir saldırgan yoklukla yüz yüze gelen ve yorgun düşen nesne ve
insanlar artık gayri iradi bir halde görünürler. Bu nedenle anlatıcının elindeki fener “kâh olur, kör gibi
çarpar sıvasız bir duvara;/ Kâh olur, mürde şuâ’âtı düşer bir mezara;/ Kâh bir sakfı çökük hânenin
altında koşar;/ Kâh bir ma’bed-i fersûdenin üstünden aşar.” Bu dizelerde sıvasız bir duvara çarpan,
bazen ışığı bir mezara düşen, damı, çatısı çökük evin altında koşan ve bir eskimiş bir mabedin üstünden
aşan fener ve fenerin ışığı görülür. Fenerin ışığının böylesine bir savrulmuşluğunu özelde anlatıcı
genelde ise İmparatorluk insanı da yaşar. Bununla birlikte sıvasız duvar, damı çökük bir hane, eskimiş
mabet ve mezar, İmparatorluk’un ölümünü imleyen gösterenler olur.
Akif’in şiirinin arka fonunda gezdirilen sokakların çizgileri gittikçe belirsiz hale gelir.
İmparatorluk da tıpkı İstanbul’un sokakları gibi sınırlarını kaybetmektedir. Böylesine
kayıpların/yoklukların yaşandığı bir coğrafyada şairin elinde kırık camlı bir fener vardır. Bu fener,
İmparatorluk’un çöküşten kurtulmak için yolunu aydınlatamayacağı geleneksel rehberlerin metaforu
olur. Şairin batmamak için taş aramak zorunda kalışı gibi İmparatorluk’ta yaşayanlar da hayatta kalmak,
yokluğa karışmamak için sağlam bir zemin aramaktadır. Burada Akif’in/anlatıcının yürüyüşündeki
“Atıl Gerçeklik”e ait arka fondaki unsurlar Borges’in masalındaki çöken imparatorluktur. Anlatımdaki
olan saydam dil gösterenleri ise lime lime olan haritadır.
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Yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi yüzeysel sosyal eleştiri direkt olarak yağmurlu sokakta
yürüyen sözce öznesi/anlatıcının kendisi aracılığıyla dile getirilmez. Bu noktada olumsuzluğu, yokluğu,
hiçliği konuşmak zorunda kalan anlatıcının/sözceleme öznesinin üzerinde(n) dolaylı olarak dile getirilir.
Bu nedenle mevcut durum okuyucudan uzakta konumlanmaz. Bu çeşit anlatımlarda yukarıdaki
dizelerde görüldüğü gibi kişiler gündelik yaşamına devam ederken/anlatıcı sokakta ilerlerken, arka
fonda eksikliklerin gösterime sunulduğu görülür. Bu ikinci anlatım neden önemlidir? Çünkü direkt
olarak bu fonun içine okuyucu dâhil edilerek, fonda sorumlu tutulmuş olur. Burada Akif’ bir yol
ayrımındadır. Ya dış dünyanın gerçekliğini nesnel bir tavırla ileri sürerek imparatorluğun çöküşünü en
katı bir şekilde yorumlayıp aktaracak ya da sakin yerleşik bir anlatımla çöküşün ve çürümenin
karşısında bir kaygının doğmasını sağlayacaktır. Akif’in bu ikilemle yüz yüze geldiği bu durum
Safahat’ın biçim ile içerik arasındaki gerilimi hazırlayacaktır. Safahat içerik düzeyinde, çökmekte olan
İmparatorluk’un yüzünü yansıtırken biçim düzeyinde bu içeriği yansıt(ma)ma rahatlığını anlatacaktır.
Safahat’ın anlatımdaki bu rahatlık ve müsamahakârlık özgürleşme yerine kaygıya yol açar. Çünkü
içerikteki ortaya çıkan olan tekinsiz sahneler ile rahatlık ihtiva eden anlatım biçimi arasında bir anlamda
kişiyi bir ayrım yapmaya mecbur bırakır. Bu noktada biçim, içeriğin tekinsizliğini ne kadar bastırmaya
çalışırsa bu tekinsiz durum ortaya çıkmaya, işlemeye devam eder. Diyalektik olarak biçimin gösterdiği
açıkça ifade edememe durumu, içeriği körükleyen malzemenin bir parçası olur. Yani içeriğin
malzemesi, biçiminde temsil edilir duruma gelir.
Hegel, Tinin Fenomenolojisi’nin faydacı Aydınlanma evreninin yapısını tasvir ettiği altbölümünde
tahakküm altına alınmak istenilenin temel paradoksu bütün açıklığıyla ortaya koyar. Tahakküm altına
alınmak istenilen hakkında en büyük tehdidin ona tamamen erişilmesini engelleyen bir kıtlık değil,
bizatihi onun aşırılığı olmasının altını çizer. (Hegel, 1986: 351). Bu nedenle Akif de şiirlerinde gösteren
gösterilen arasındaki saydamlığın sağladığı anlatım biçiminin rahatlığı altında bıkıp usanmadan
İmparatorluk’a ait çürümenin, yıpranmanın ve batışın ayrıntılarıyla aşırılığını tersine çevirmeye
çalışarak tahakkümü kırmak amacıyla diyalektik gerilimi elde eder.
Bu noktada biçimin baskınlığını okutucuya hissedilir kılan şey artık biçimin doğurduğu içeriğin
kendisidir. Burada bir nevi “ne kadar az o kadar çok” paradoksu işler. Daha katı biçim özellikleri daha
az zorlayıcı bir hale gelerek daha kolay kabul edilir bir durum arz eder. Çünkü biçim ögeleri azaldığında
mevcut içerikteki anlatılan olana katlanmak çok daha zorlaşır. Bu noktada kolay, rahat gibi görülen
gösteren ve gösterilen arasındaki uzlaşımsallığa bağlı saydam anlatı daha çok gerilim yaratır. Söz
konusu biçimsel bir rahatlama, içeriği kabul edilebilir kılan halden mahrum eder. Aslında yüzeysel
eleştiride olduğu gibi bir eserde içeriğe vurgu yapmak, algı ve duyumları görev mertebesine yükseltmek
anlamına gelir. Biçimi öne çıkarmak ise kendine biçimsel addettiği görevi, algı ve duyum mertebesine
çıkarmak demektir. Peki, bu ikilinin birbirine düpedüz zıt olduğu örnekler nasıl değerlendirilmelidir?
Bu noktada insanı yanıltan şudur: biçim, içerikten, içerik ile kısıtlandığında değil, kendisini yerine
getirmek için yazanı koşullandır zaman kopmaya başlar.
İnsanyavrusunun doğrudan erişebildiği tek şey öznel duyumları olduğu için, onlardan bağımsız bir
dış gerçeklik inancına geçebilmesinin tek yolu bağımsız bir dış gerçeklik inancını geliştirmesidir. Bunun
da tek yolu biçim tarafından içeriğin tutulup kontrol altına alınmasıdır. Yine de içeriğin baskınlığı her
daim devam devam etmek ister. Burada biçim ile içerik arasındaki uyuşmazlık indirgenemez bir hal
alır. Biçim ile içerik arasında vurgulanan ayrım burada daha bir öne çıkar. Bir eser veya düşünsel
anlamda bir yapıt “içeriği bakımından, hiçtir; biçimi bakımındansa, (zaten) bir şeydir - yani, ‘bir şey
biçimindeki hiç’tir. Biçim ile içerik arasındaki bu minimal ayrım birinci tezden ikinci teze geçişte zaten
iş başındadır: A=A saf biçim, kendi kendisiyle özdeş olmanın biçimsel jesti, bir biçimin kendi
kendisiyle özdeş olmasıdır; gayri-Benlik onun simetrik karşıtıdır, biçimsiz bir içeriktir” (Zizek 2015:
167). Biçim ile içerik arasındaki bu minimal boşluk olmasa, biçim/varlık ile içerik/hiçlik arasında,
birinden diğerine hiç durmadan geçmeye neden olacak herhangi bir gerilim olmayacaktır. Dolayısıyla
kendi içlerinde, diyalektiğin kendisinden önce, varlık ile hiçlik, dolayımlı ve dolayımsız olarak aynı
olur, birbirlerinden ayırt edilemezler. Biçim ile içerik arasındaki gerilim ancak geri dönüşlü olarak,
onlara diyalektiğin kendisinin gözünden bakıldığında görünür. Burada “her içeriğin a priori bir biçimsel
çerçevede göründüğü transandantal boşluğun aksine, burada biçim ile içerik arasındaki boşluk son
derece diyalektiktir” (Zizek, 2015: 305). Bu aşkın/transandantal boşluktan dolayı, algılanan içeriği
oluşturan görünmez aşkın/transandantal çerçevenin daima farkında olunmalıdır. Yapısal terimlerle
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belirtilirse, öğeler ile bu öğelerin işgal ettiği biçimsel yerler birbirinden ayırılmalıdır. Bir biçimin has
diyalektik analizinin seviyesine ancak belirli bir biçimsel/anlatısal içeriğin belirli bir yüzünü ifade eden
şey olarak değil de, içeriğin açık anlatı hattından dışlanmış kısmının imlediği kavradığı zaman varılır.
Anlatısal içeriğin tümü yeniden kurulmak isteniyorsa, bizatihi açık anlatısal içeriğin ötesine geçmek ve
içeriğin bastırılan yüzüne eşlik ve onu temsil eden biçimsel özellikleri de dâhil etmek zorunludur.
Örneğin bir romanda yüzeysel sosyal eleştiri direkt olarak kahramanlar aracılığıyla dile getirilir.
Bu noktada sorun/olumsuzluk/yokluk/boşluk/hiçlik kahraman üzerinde(n) dolaylı olarak aktarılmaya
çalışılır. Bu nedenle okuyucudan uzakta konumlanır. Dolayımsız anlatımda ise kahramanlar gündelik
yaşamına devam ederken arka fonda tüm bu eksiklerin dile getirildiği sahneler sergilenir. Bu ikinci
anlatım neden önemlidir? Çünkü okuyucu direkt olarak kendini sorumlu hissetmesi için bu fonun,
manzaranın, tasvirin içine dâhil edilmeye çalışılır. Kendisini doğrudan anlatı hattında ifade edemeyen
aşırılık, başka biçimsel özelliklerde çıkacak bir kanal bulmuş olur. Burada biçim ile içerik arasındaki
has diyalektik dolayım vardır. Burada paradoksal bir biçim tarafından üretilen aşırı bir içerikten söz
edilebilir. İçeriği üreten şey, kendisinin tam karşıtı olan biçimdir. Bir nevi üretilen fazladır, dolayısıyla
biçimi ortadan kaldırıldığı vakit içerik kendiliğinden çöker.
Dolayısıyla da içeriğin ötesinde olan şey de biçimin ta kendisidir. İçeriğin temel paradoksu hem
imkânsız hem de kaçınılmaz olmasıdır: Ona asla tam olarak ulaşılmaz, daima ıskalanır, fakat aynı
zamanda, metin ondan asla tam olarak yakasını kurtaramaz. Bu noktada içerikten el etek çekmeye
yönelik her çaba onu ortaya çıkarır. Ayrıca içeriğin önüne konulan her engel, engele dair bir içerik
doğurur. Biçimsiz içerik yoktur, çünkü biçim “bir anlamda yokluğu çerçevelemek” ile içeriği vareder
(Leader, 2004: 77). Biçim, baş eğdirmeye çalıştığı içeriğin ihlalini yaratır; dolayısıyla, biçim ortadan
kalktığında içeriğin göstermeye çalıştığı şey de yitirilir. Biçim ile içerik fiilen birbirinden ayrılamaz
ölçüde iç içe geçtiğini teslim etmemiz gerek, ama bir adım daha atmalı ve bu kavramsal ayrımın
kendisini sorun haline getirmeliyiz. Biçimin en temel içerik için bile gerekli olması aynı zamanda bir
paradokstur. Çünkü biçim ne kadar içeriği baskılarsa artı(k) bir içeriği de üretir. Buradaki artı(k) üretim,
görünenin tam karşıtını üretmesi durumudur.
Biçim içeriğin var edenidir, içerik biçimden önce var değildir. Burada dikkati çeken içerik bizatihi
ifade etme süreci/biçim tarafından geri dönüşlü olarak kurulur. Bunun durumun en güzel örneğini
Sigmund Freud verir: Hastalarından biri “rüyamdaki bu kadının kim olduğunu bilmiyorum, ama onun
annem olmadığından eminim!” dediğinde, anne, yani içerik/bastırılan, biçime dâhil olur. Burada, içerik
olumsuzlanmak, bastırılmak istenir, fakat bu biçimin/bastırmanın kendisi aynı jestin içinde bastırılanın
geri dönüşü kisvesinde olumsuzlanmış olur. Freudcu bir çerçeveden bakılırsa biçim/bastırma ortadan
kaldırıldığı takdirde, bastırılan içerik de kaybolur. Aynı rüya hakkında “rüyamdaki bu kadının kim
olduğunu bilmiyorum, ama onun annemle bir alakası olduğundan eminim!” ifadesi içeriğin biçime dâhil
olduğu yerdir. Biçim içeriğe erişilmesini engelleyen bariyerler kurduğunda içeriği devam ettiren unsur
olur. Bir başka deyişle, gerek “o benim annem” gibi pozitif, gerekse “o benim annem değil” gibi negatif
biçim aynı alanın, simgesel biçim alanının içinde devinir (Zizek, 2015: 307). Burada biçimin kurucu
unsur olduğuna odaklanmak gerekir.
İşte bu nedenle Akif, şiirine konu edindiği dönemlerde yerinde bir buluşla doğrudan eleştirel
tavırdan uzak durmaya çalışarak yoksul ve yoksunluğun apolitik etkilerini göstermeye çabalamak için
biçimin öne çıktığı yeni anlatım yolları dener.
Mehmet Ağa’nın evi akmış. Onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.
Hadi aktarmayayım… Kim getirir ekmeğimi?
Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;
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Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz.
Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman
Gece gündüz koşuyor, iş diye, bilmem ne zaman
Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç
Görüyorsun daha gelmez… Yalnızlık pek güç.
Ba’zı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;
Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma
(Ersoy, 1986: 71)
Bu dizelerde görüldüğü gibi Akif’in birçok şiirindeki arka fondaki görülen gerçek, insanın temel
gereksinimlerini bile karşılamayacak derecede artan yoksulluk ve yoksunluğun yol açtığı durumlardır.
Bakımsızlık, her maddeyi çürütünceye kadar devam eder. Başka bir yere gidemeyen mecali kalmamış
yaşlılar tıpkı İmparatorluk gibi ölüme terk edilmiştir. Gittikçe de ortadan kaybolmaktalar. İmparatorluk
sınırları içinde olan tüm bu unsurların ortak paydaları çürümedir. Çürümekte olan İmparatorluk
idealleştirilmiş uyumlu doğanın değil adeta yokluğun eline geçmiştir. Bu nedenle İmparatorluk
başkentinde her taraf neredeyse bir enkaz haline gelmiştir.
Akif’in şiirlerindeki bu çürüyen İmparatorluk geç kalmışlığın, kendini yenileyememenin ve yeni
düşünceye açılamamanın cezasını çeker. İmparatorluk’un geçmişi ile geleceği arasında yaşanan boşluk,
yarık veya o zalim geçiş anı Akif’in şiirinin konusunu oluşturur. Hal böyle gelişirken savrulan
İmparatorluk’ta insanının gideceği herhangi bir toplumsal yapı ve otorite de kalmaz. Boş şehir
peyzajlarında olduğu gibi ortada insan mevcudiyetinde bir cansızlık ve salt nesneler görülür.
Bir zamanlar yine İstanbul’a gelmiştim ben.
Ne felâket, ne rezâletti o devrin hâli!
Başta bir kukla, bütün milletin istikbâli,
İki üç kuklacının keyfine mahkûm olmuş:
Bir siyâset ki didiklerdi, emînim, Karakuş!
Nerde bir maskara sivrilse, hayâsızlara pîr,
Haydi Mâbeyn-i Hümâyûn’a !.. Ya bâlâ, ya vezîr!
Ümmetin hâline baktım ki: Yürekler yarası!
Ne bir ekmek yedirir iş; ne de ekmek parası.
Kışla yok, dâire yok, medrese yok, mektep yok;
Ne kılıç var, ne kalem… Her ne sorarsan, hep yok!
(Ersoy, 1986: 162-163)
Safahat’ta çürüme ve yokluğun zeminleri üzerine yüzlerce manzum hikâye yerleştirilir. Görüldüğü
gibi bu manzum hikâyelerde geçen kişiler İmparatorluk’ta yıkımın birer parçası olmuşlardır. Çünkü bu
insanların kendi imgesel benliklerini veya kültürel kimliklerini koruma gibi bir çabası görülmez.
Geleceği düşünmekten yoksun olan bu insanlar, en alt düzeyde sadece hayatta kalmaya çabalar.
Bunların kendi geçmişi ve geleceği arasında herhangi bir bağ da kurma çabasında olmadıkları görülür.
Akif’in şiiri, içeriğin dehşeti karşısında anlatım biçiminin rahatlığı ile diyalektik bir gerilimi
yaratırken ayrıntılara aşırı bir vurgu yapar, ayrıntıları üstlenir. Ayrıntıyı işleme hususunda şair yapısalcı
bir tavır gösterir. Bu nokta adeta yapısalcılığın biçimselciliğe olan üstünlüğünü ortaya koyar gibidir.
Biçimselciye göre, bir biçim vardır ve ayrıntılar mühim olmayan amorf bir malzeme gibidir; yapısalcıya
göreyse, malzeme ile biçim arasında ayrım yoktur. Yapı şeylerin kendilerinde bulunur, dolayısıyla her
şey mühimdir. Bu noktada Akif bir biçimci gibi hareket ederek anlatma anındaki rahatlığın içerisine
bütün ayrıntıları yerleştirmeye çalışır. Bu ayrıntılardaki unsurlar, her ne kadar eski şekil ve tinsel
özelliklerini kaybetseler de bütünüyle amorf hale gelerek bulundukları mekânın, çizginin ve türün dışına
çıkmazlar. Sadece anlatımın rahatlığı içinde olumsuzluk, hiçlik, noksanlık ve imkânsızlığın göstereni
olurlar. Bu tür nesne ve durumların anlatıldığı manzum hikâyelerin başında Küfe gelir.
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Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
Delîlimin koca bir şey takıldı…
Baktım ki: Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
Bu bir hamal küfesiymiş… Aceb kimin? Derken;
On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
– Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
Bu dizelerde tarihi bir zaman sürecindeki hem üretimin maddi bir nesnesi olan hem de emeği
üzerinde taşıması nedeniyle tinsel bir nesne olarak konumlanan küfenin, zaman geçtikçe tüm bu
özelliklerini, algılanışını kaybettiği görülür. Teknolojik ilerlemeler karşısında değerini yitiren küfe, bir
önceki nesle göre çocuğun/yeni yetişen neslin algısında da tinselliğini kaybetmiştir. Böylesine bir tarihi
ilerlemeye karşılık, gerek maddi gerekse tinsel olarak küfenin değerliliğinin korunmasında önceki
neslin telkin ve teskin edici tavrı görülür.
“O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
Göründü:
– Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
Ne istedin küfeden, yavrum? Ağzı yok dili yok,
Baban sekiz sene kullandı… Hem de derdi ki: “Çok
Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz…”
Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.
Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?”
Dedim ki ben de:
– Ayol dinle annenin sözünü!
Burada küfenin, gerek anne gerekse anlatıcının üzerinde hem maddi hem de tinsel değerini
korumasının nedeni bu nesneye/küfeye bağlılık değil yoksulluk ve yoksunluktur. Mevcut dönemde
tarihin ve/veya üretimin akışına dayanacak güçten mahrum bir halde olan küfe, dolaşım gücünü
toplumun fakirliğinden alır. İşte böylesine bir acı gerçeği, anlatıcı ve annenin yüzüne bir çocuk/Hasan
haykırır. Anne ve anlatıcının bu gerçeği görmesini engelleyen ise mevcut uzam ve zamanda olay ve
durumlara aşkın/transandantal yaklaşmaları, varlığı ve/veya durumu “ne ise o” olarak algılayamamaları
ve dolayısıyla da içkinlik alanına yabancılaşmalarıdır.
Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
– Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şuradan!
– Hasan, dinle.
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…
Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
– Küfeyle öyle mi?
– Hay hay! Neden bu söz lâkin?
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
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Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
– Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini…
– Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
“Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir;
Senin de zihnin açık… Söylemiş olaydık bir…
Koyardı mektebe… Dur söyleyim” demişti hani?
Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!
Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan.
Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?”
(Ersoy, 1986: 24-25)
Bu dizelerin içeriğinde adeta bir “Eşikaltı Gerçeklik”in aktarılması söz konusudur. Toplumsal
anlam düzeyinde karşılaşmalar ve gayrişahsi yoğunluklar vardır. Bu karşılaşmalar belirli bir düzeyde
birbirleriyle iletişim kurduğu, birbirleri içinde yankılandığı bir evrende olmaktadır adeta. Burada
eşikaltında işleyen önceden hazırlığı yapılmayan, gerekçelendirilmeyen, bilinmeyendir. Bu noktada
şiirde geçen “Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;” dizesi aslında mevcut “Gerçek”in dile
getirilemeyişini eksikliğini, imkânsızlığını imler. Lacancı bir anlayışla bu dizedeki ifadenin sakladığı
gerçek Hasan’ın/İmparatorluk’taki çocukların okuma arzularına karşılık İmparatorluk, bünyesindeki
evlatlarına böyle bir arzuyu karşılama imkânını tanıyamaması, dolayısıyla da üzerine düşeni yerine
getirememesidir. Buna ek olarak İmparatorluk çocukları(nı) okutacak yerde küçük yaşta çalıştırma
nedenleri üretmektedir. Bu nedenler de bir nevi büyüğün taşıyabileceği yükü çocuğa yüklemekte, bu
yük de onu, çocukluktan çıkarmakta, çabucak büyütmekte, dolayısıyla da çocuğun psişik dünyası ve
kişisel tarihinin ileriki yaşamında kapanmayacak bir boşluğun ön hazırlığını oluşturmaktadır. Bu
noktada Akif, bu gerçeği her ne kadar sözü uzatmak istemediği için dile getirmese, kaçınsa da, aslında
gerçek hem söylemden kaçan, hem de söylem dolayısıyla dile getirilmek istenilendedir. Çünkü
“kaçınma hikâyenin bir parçasının dışarıda bırakıldığı anlamına gelir ve eksik kısımların mümkün
olduğu ölçüde yeniden oluşturulmasını sağlamak” amacına yöneliktir (Fink, 2021: 61). Burada işleyen
paradoks biçimin, bastırılan içeriği açıkça kuvveden fiile çıkarma mekanizması olmasıdır. Çünkü
içeriğin en güçlü göründüğü yer biçim olmuştur.
Biçim ile içeriğin örtüştüğünü gösteren şey ise anlatılamayandır. Simgesel biçiminde görülmeyen,
bölünmeden kalandır. Bu noktada her içerikte yer alan ve bir biçim tarafından ifade edilemeyen bir
eksiklik mevcuttur. Böylelikle biçim ile içerik arasında ortaya çıkan boşlukta bir diyalektiğin işlediği
görülür. Bu boşluktan dolayı, algılanan içeriği oluşturan aşkın/transandantal bir çerçeve vardır. Yapısal
terimlerle belirtilirse, öğeler ile bu öğelerin işgal ettiği biçimsel yerler birbirinden tamamen ayrıdır. Bir
biçimin has diyalektik analizinin seviyesine ise ancak belirli bir biçimsel ve anlatısal içeriğin belirli bir
yönünü ifade eden şey olarak değil de, içeriğin açık anlatı hattından dışlanmış bölümün imlediği
kavradığı zaman varılır.
Dolayısıyla da içerik ile biçim arasındaki boşluk, içeriğin her şey olmadığını, bir şeyin onda(n)
bastırıldığının, dışlandığının bir göstergesidir. Biçimin kendisini kuran bu dışlama bastırılmış içeriği ne
kadar çok dışarı çıkarırsa da, bu var olama durumu tam da olgunluğun göstergesidir. Biçim ile içerik
arasındaki bu fark kendisini dolduran herhangi bir unsuru olmayan boş bir yerin olma ihtimaline, daha
doğrusu yapısal bir zorunluluğuna kapı aralar. Bu yer ortaya çıkabilmek için, kendini boş olarak
imlemek zorunda kalır. Bu boşlukta biçim ile içerik dolayımlanır. Bu yer sırf boş ya da içeriksiz değildir,
onun içeriği boş olma halinin ta kendisidir. Yapısalcı jargonla söylenirse içeriğin yokluğu, içerikteki
yokluk aslında aşağıdaki dizelerde görüldüğü gibi sadece biçim üzerinde varolur.
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Bir de İstanbul’a geldim ki: Bütün çarşı, Pazar
Na’radan çalkanıyor! Öyle ya… Hürriyyet var!
Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş… Doğru:
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.
Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının;
Kafalar tütsülü hülyâ ile, gözler kızgın.
Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden,
Yıkıvermiş de tımarhâneyi çıkmış birden!
Zurnalar şehrin ahâlîsini takmış peşine;
Yedisinden tutarak tâ dayanın yetmişine!
Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli;
En ağır başlısının bir zili eksik, belli!
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!
Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak…
– Yaşasın!
– Kim yaşasın?
Ömrü olan.
– Şak! Şak! Şak!
Ne devâirde hükûmet, ne ahâlîde bir iş!
Ne sanâyi’ , ne maârif , ne alış var, ne veriş.
(Ersoy, 1986: 177)
Bu dizelerde gösteren ve gösterilenin saydam ilişkisiyle elde edilen biçim üzerinde(n), içerikte
tematik olarak dile getirilen yokluklar görülür. Bunlar tematik olarak mantık, rasyonalite, akıl gibi
unsurlardır. Aslında bunlar he kadar gösterenler altında, ötesinde kalsalar, ima edilseler de hem anlam
hem de ifade düzeyinde yine de varolurlar. Fakat bu dizelerde kullanılan “şak şak şak” göstereni aslında
hem içerik hem de anlam olarak boşluğun, yokluğun ta kendisini imler. Bu gösterenin tek varlığı anlam
ve içerikten uzak biçimselliğidir. Çok uzaklarda kalan imlediği ise yine akıl, rasyonalite ve duygu
durum boşluğudur. Çünkü “şak şak şak” gösterenleriyle ortaya konulan eylem hem düşünümsel hem
de duygu durum olarak gayri iradidir.
Akif’in şiirlerinde üç düzeyi birbirinden ayırmak gerekir. Bunlardan ilki bireysel düzeydir ki
kahramanların hikâyeleri söz konusudur bu şiirlerde. İkincisi ise tikel düzey yani toplumsal içeriği olan
düzeyler. Üçüncüsü ise evrensel düzey, bunlar ise yıkılış ve çürüyüş süreçleridir. Şiirlerdeki diyalektik,
evrensel düzeye karşı bireysel ve tikel düzey arasındaki karmaşık etkileşimler sonucunda varolur.
İmparatorluk’ta toplumsal yapının faili olarak bireyler karşısında, nesneleşmiş bir töz biçiminde bir
araya gelen çürüyüş ile toplumsallık vardır. Yine de bu şiirlerde, aktarılan durumun oluşturduğu atıl
arka plan (dökülen binalar, vücudun sıvılarıyla çürüyen mahalle kahvesi, karanlığa gömülen meyhane)
ile bireysel düzlemdeki öznel eylemler arasında zıtlıklar görülür. Bu zıtlık da böylesine bir çürüme
esnasında bile I. Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı’ndaki elde edilen başarılardır. Bu nedenle Akif’in
şiirlerinde içeriğin ortaya koyduğu bariz perişanlık ve çaresizliğe rağmen altta yatan ve şiirlerin biçimsel
dokusunda ifadesini bulan ruh hali hayatın olumlanışı üzerinedir. Bu durum Safahat’ın altıncı kitabı
Âsım’da yer alan şiirlerde çok bariz şekilde görülür.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
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Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi…
(Ersoy, 1986: 426)
Hiç kuşkusuz şiir incelemelerinde telaffuz edilen içerikte çoğunlukla görülemeyen, göz ardı edilen
telaffuz biçimidir. Bu biçim aslında sistemseldir. Kişinin bilmeden dayandığı evrensel simgesel biçimde
bulunur, parapraksislerde beliren olumsal duyumlarda değil. Hegel, hakikat kastettiğim şeyde değil,
söylediğim şeydedir derken, hakikatin tikel niyete karşıt olarak biçimin ve kelimelerin evrenselliğinde
olduğunun atını bizzat çizer. Tekil olumsal bağlar içerik(ler)de gözlemlenirken, tikele odaklanan
bilincin gözden kaçırdığı evrensel şey ise biçimdir aslında. Yaşamda töz ile öznellik, varlık ile düşünüm
arasındaki yarılma aşılmazdır. Bunlar arasında olası tek uzlaşım ise kişinin iki kutup arasında devamlı
gidip gelişinin hikâyesinin anlat(ıl)masında mevcuttur. Anlatılarda içerik her ne kadar uzlaştır(ıl)mada
direnirse de biçim ile içerik arasında minimal boşluk genelde anlatı biçiminin kendisinde meydana gelir.
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MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İTALYAN İŞGALİ
ALTINDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN
BURDUR’DAKİ FAALİYETLERİ
ACTIVITIES OF THE RED CRESCENT SOCIETY IN
BURDUR UNDER ITALIAN OCCUPATION DURING
THE YEARS OF NATIONAL STRUGGLE
Cemal SEZER

Abstract
As the Armistice of Mudros was signed on October 30, 1918, the Ottoman Empire was defeated
in the First World War. Then, in line with the secret agreements they made, the Entente Powers began
to occupy the Anatolian lands. Burdur was one of the occupied areas. The Italian occupation, which
would last for about two years, took place on 28 June 1919. At the beginning of 1920, the Red Crescent
Society had four medical aid committees working in Trabzon, Akhisar, Alaşehir and Nazilli in Anatolia.
These committees broke off their relations with Istanbul with the opening of the Turkish Grand National
Assembly and carried out their activities under Ankara government. The Turks, who did not want to
suffer the Greek atrocities with the occupation of Izmir, migrated to the places they saw as safe. One of
the places where Turks migrated was Burdur. The Red Crescent Society assigned the Fifth Emergency
Medical Committee in September 1919 to meet the needs of these people who struggled to survive
under difficult conditions. The field of duty of the health committee covered Antalya, Burdur and the
surrounding areas of Menderes. Therefore, the activities of the Red Crescent Society in Burdur were
carried out through this committee. However, the medical committee began working first in Nazilli,
then in Dinar and then continued its work in Burdur due to the increasing number of migrants. The
committee stood out with its assistance to both the locals and the migrants, opened a 50-bed hospital
and a dispensary in Burdur and treated tens of thousands of patients there. The Fifth Emergency Medical
Committee, which took on a significant task in the region including Burdur, carried out its activities for
two years. Red Crescent Burdur Hospital transferred most of its supplies to the military and the
dispensary continued its activities for a certain period of time. In this study, the activities of the Red
Crescent Health Committee in Burdur during the Italian occupation were examined.
Keywords: National Struggle, Burdur, Italy, Occupation, Red Crescent Society, Aid.
Giriş
30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı toprakları İtilaf
Devletlerinin işgaline uğramıştır. Anadolu’yu işgal eden ülkeler içerisinde İtalya da yer almıştır.
İtalya’nın Güneybatı Anadolu’da işgal ettiği yerler üç bölgeye ayrılabilir. Bunlardan ilki Kuşadası
bölgesi: Efes, Urfalı, Burgaz, Kalamaki, Naibli, Teke, Musalı, Kemer, Kelebek, Erezköy, Karagaşlı,
Söke, Koçarlı, Bağarası, ikincisi Milas bölgesi: Yeni Çift, Menderes Köprüsü, Karaova, Çine,
Kavakoşuk, Güllük, Mandelyat, Eskihisar, Ahiköy, Muğla, Gökova, Ula, üçüncüsü ise Antalya bölgesi
olup Burdur, Bucak, Fethiye, Marmaris, Bodrum’u içermektedir. Bunların dışında İstanbul ve Konya’da
garnizonları vardır (Çelebi, 1999: 117).
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İtalyanlar 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal ettikten sonra Isparta ve Burdur sancaklarını
işgal etmeye hazırlanmıştır (Gönüllü, 2010: 594). Antalya bölgesi içerisinde yer alan Burdur’un işgali
28 Haziran 1919 tarihinde gerçekleşmiştir. İtalyanlar, Burdur’u işgal bahanesi olarak “kamu düzenini
sağlamak” amacını taşıdıklarını İtilaf Devletlerine bildirmişler (Çelebi, 1999: 105) ve Mayıs-Haziran
1921 tarihinde de Burdur’dan çekilmişlerdir. Dolayısıyla işgal süreci neredeyse iki yıl devam etmiştir
(Köstüklü, 1999: 21: Gönüllü, 2010: 616). İtalyan işgali sırasında Burdur, Isparta’yla birlikte 18 Haziran
1920 tarihinde Konya Vilayetinden ayrılarak müstakil sancak statüsü halini almıştır (Gölen, 2021: 185:
Gönüllü, 2010: 593).
İtalya’nın işgal bölgelerinde halka yönelik uygulamış oldukları siyaset gayet olumlu idi. Böyle bir
siyasetin İtalyanlar tarafından sistemli bir şeklide uygulanmasını İtalya’nın İstanbul’daki Yüksek
Komiseri Sforza istemiştir. Osmanlı arşiv kaynaklarında da İtalyan siyaseti “siyaset-i muslihane”
olarak geçmektedir. Aslında bu siyaset İtalyanların işgallerine karşılık bir direnişin ortaya çıkmasına
engellemeye yönelik olduğu aşikârdır. 8 Haziran 1919 tarihinde Muğla Mutasarrıfı Hilmi Bey’i ziyaret
eden İngiliz uyruklu Withall’in; Yunan ile İtalyan arasındaki tercihine ilişkin sorusuna; Mutasarrıf
Türklerin bağımsızlığı tercih ettiğini belirtmiş ama iki ülke arasında İtalyanların seçebileceğini ifade
etmiştir. Yunan mezâlimi karşısında Türklerin gösterdiği tepkiler, Trablusgarp işgalinden çıkarılan
dersler, İtalyanların halka karşı yumuşak hatta yardımsever bir siyaset izlemesine neden olmuştur. Zira
Yunan benzeri bir siyasetin sonuçlarının da benzer olması kaçınılmazdı (Çelebi, 1999: 121-123).
İtalyanların Anadolu’da takip ettikleri işgal metotlarından ilki asayişi bozacak davranışları
destekleyerek, yerel yönetimle halkı karşı karşıya getirmekti. Böylece İtalyan yönetiminde güvenliğin
sağlanabileceği izlenimi verilmiş olacaktı. İkincisi ise yöre halkının sevgisini kazanmaya yönelik
eylemlere önem vermekti. İtalyanlar özellikle halk üzerinde nüfuz sahibi kişileri yanlarına çekmiş, bu
kişiler aracılığıyla halkın ihtiyaçları belirlenerek temin edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde İtalyanlar
bölgedeki hâkimiyetini sağlamlaştırmayı amaçlamıştır. Yine tedavi görmek amacıyla kendi sağlık
kurumlarına müracaat eden kişilerin muayenelerinin ücretsiz yapılması, yolcu taşıma araçlarının
sağlanması, misyonerlik faaliyetleri yürütülmüş olsa da okullar açılması, mahallelerde devriye gezen
İtalyan askerlerinin çocuklara çikolata ve kartpostal vermesi gibi birtakım davranışlar, İtalyanların yerli
halka karşı sempatik gözükme amacında olduklarının açık göstergesidir. İtalyan işgal siyasetine dair
son olarak; ekonomik hedefleri içerdiği belirtilmelidir. Bu amaçla başta tarım alanında olmak üzere
ihtiyaç sahibi kimselere yüksek faizli krediler verilmiştir (Köstüklü, 1999: 32-40: Gönüllü, 2010: 605).
Harbiye Nezareti İtalya’nın Burdur’u işgali karşısında halkın tepkilerini protesto çekerek
gösterebileceklerini fakat fiili eylemlerden kaçınmaları gerektiğini bildirmiştir (Çelebi, 1993: 412-413).
Burdur Asker Alma Dairesi Başkanı Miralay İsmail Hakkı Bey ise işgali protesto etmiş; morali bozulan,
üzüntü duyan halk da benzer tepkiyi göstermiştir (Gönüllü, 2010: 599). Fakat Batı Anadolu’da Yunan
işgallerinin devam etmesi, İtalya’nın da Antalya’dan Anadolu’ya doğru ilerlemesi, Burdurluları
harekete geçirmiş ve Burdur’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasına neden olmuştur. Ayrıca
bu cemiyetin kadınlar kısmı da faaliyete geçirilmiştir (Köstüklü, 1999: 91, 96-97). Yine Burdurlular
Kuva-yı Milliye’nin silah, cephane, yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli destek
sağlamışlardır. Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey (İnönü) tarafından Burdur Belediye Başkanı
Fahreddin Bey’e gönderilen 17 Ocak 1921 tarihli telgrafta, Burdurlulara desteklerinden dolayı teşekkür
edilmiştir (Köstüklü, 1999: 134-137). İnönü Savaşlarının kazanılması ve ardından Afyonkarahisar’ın
düşman işgalinden kurtarılması ülkenin her tarafında olduğu gibi Burdur’da da büyük sevinçle
karşılanmıştır (Köstüklü, 1999: 232-233).
1. İşgaller Karşısında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Birinci Dünya Savaşı yıllarında doğu sınırlarındaki Hilâl-i Ahmer kurumlarına çeşitli tıbbi
malzemeleri ile yiyecek maddelerinin sevkini kolaylaştırmak için Eskişehir’de büyük bir depo tutulmuş
ve satın alma merkezi kurulmuştur. Ayrıca burası Cemiyetin Genel Merkez üyesi Dr. İsmail Besim Paşa
ile Muhlis Bey’den oluşan bir murahhaslık haline getirilmiştir (Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık
Hayatı 1877-1949, 1950: 44).
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra halka yardım etmek amacıyla Eskişehir’deki murahhas teşkilatı
kaldırılmamış, hatta teşkilat Genel Merkezden gönderilen para ve eşyalarla da desteklenmiştir. Milli
Mücadele sırasında Muhlis Bey vefat etmiş, Eskişehir’in Yunan işgaline uğramasıyla Dr. İsmail Besim
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Paşa da Eskişehir’deki malzemeleri ve murahhaslık teşkilatını TBMM’nin kurulduğu Ankara’ya
taşımıştır. Cemiyetin Genel Kâtibi Dr. Adnan (Adıvar) ve Dr. Ömer Lütfi Beyler ile Dr. Esat Paşa da
murahhaslık heyetine katılmıştır. Genel Merkeze göre daha küçük olan bu heyet, Hilâl-i Ahmerin
faaliyetlerini devam ettirmiştir (Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, 1950: 45).
TBMM açıldıktan sonra Anadolu’da faaliyet gösteren Hilâl-i Ahmere ait yardım heyetleri ve şubelerine
emir verilerek İstanbul ile haberleşmesi istenilmiştir. Bunun üzerine Dr. Adnan Bey’le1 iletişime
geçilmiştir (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya
Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009: 33). Böylece
Ankara’daki murahhaslık Cemiyetin merkezi haline gelmiştir. Daha sonra İstanbul’daki Genel Merkez
zorluklara rağmen Ankara’daki murahhaslık ile olumlu ilişkiler kurarak, Anadolu’ya eşya, malzeme ve
memurlar göndermiştir (Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, 1950: 45; Çapa, 2010:
91; Sezer-Metin, 2013: 175).
Doğu vilayetlerine gönderilen Hilâl-i Ahmer sağlık heyetlerinin2 görevleri devam ederken batıda
Yunan işgalleri başlamıştır. İşgal yerlerdeki halk Yunan mezâlimine uğramamak için yaşadıkları yerleri
terk etmek zorunda kalmışlardır (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928,
Basım Yılı Yok: 148). Dolayısıyla Milli Mücadeleyi başlatan kuvvetlere yanı sıra sivillere de yönelik
yardım faaliyetleriyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti önemli bir görev üstlenmiştir (KA, nr. 153/9; KA, nr.
153/9.1; KA, nr. 153/9.2; KA, nr. 153/9.3; KA, nr. 153/9.4; Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı
1877-1949, 1950: 45). Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Anadolu’ya her türlü malzemeyi göndermeye çalışırken
diğer taraftan sağlık görevlileri de sevk etmiştir (Çapa, 2010: 95). Yardım heyetleri; bir yöneticinin
başkanlığında görev yapan sağlık ve diğer görevlilerden oluşmuştur. İlk baştaki vazifeleri yaralı ve hasta
askerlerin tedavi edilmesi olmasına rağmen zor durumda olan ihtiyaç sahibi kimselere de kayıtsız
kalmamış, onlara yardım elini uzatmıştır (Akgün-Uluğtekin, 2000: 252). Yalnız İtilaf Devletleri
İstanbul’dan Anadolu’ya askeri doktor ve eczacı gönderilmesine engel olmaya çalışmış olsa da başarılı
olamamışlardır (Çapa, 2010: 96).
2. Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti
1920 yıllarının başlarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu’da yardım heyeti olarak
Trabzon’da birinci3, Akhisar’da dördüncü4, Nazilli’de beşinci ve Alaşehir’de altıncı5 olmak üzere dört
heyet görev yapmaktaydı (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül
1921, 2009: 33).
Nazilli ve çevresinde küçüğünden büyüğüne kadar Yunan mezâliminden kaçan mültecilerin
giderek artması Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin buraya bir sağlık heyeti göndermesine neden olmuştur. 13
Ağustos 1919 tarihinde yola çıkan heyet (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları
1914-1928, Basım Yılı Yok: 151), eylülde görevine başlamış ve heyete ”Beşinci İmdat-ı Sıhhiye
1

2

3

4
5

Dr. Adnan Bey’in eşi Halide Edip Hanım’ın başkanlığında da merkezi Ankara olmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
Hanımlar Kısmı faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha sonra diğer vilayet, sancak ve kazalarda da Hanımlar Kısmının şubeleri
açılmıştır. Bkz. (Türk Basınında Milli Mücadele Döneminde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1919-1922, 2019: 21).
Mondros Ateşkes Antlaşması’yla savaş sona ermiş olsa da Cemiyetin faaliyetleri devam etmiştir. Savaşın beraberinde getirdiği
tahribattan en çok etkilenen doğu vilayetlerindeki halka başta yiyecek, giyecek yardımlarında bulunmak ve salgın hastalıklarla
mücadele etmek için Hilâl-i Ahmer sağlık görevlileri çeşitli malzemelerle birlikte üç merkez bölgeye gönderilmiştir. Bunların
birincisi Trabzon, ikincisi Erzincan ve üçüncüsü ise Erzurum’dur. Bkz. (Türk Basınında Milli Mücadele Döneminde Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti 1919-1922, 2019: 340; Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, 1950: 48-49; Çapa, 2010: 135141; Sezer-Metin, 2013: 174).
29 Haziran 1919 tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere yola çıkan heyet, 16 Temmuz 1919 tarihli Vakit gazetesine
göre ise heyet Trabzon’daydı. Heyetin gerçekleştirmiş olduğu yardım faaliyetleri Mayıs 1921’e kadar sürmüştür. Bkz. (Çapa,
2010: 136-138). Trabzon heyetinin faaliyetleri için bkz. (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 19141928, Basım Yılı Yok: 139-143).
28 Temmuz 1919-22 Haziran 1920 tarihleri arasında görev yapmıştır. Bkz. (Çapa, 2010: 143).
Yunan işgallerinin devam etmesi üzerine mezâlimden kaçan halk, daha kuzeye doğru göç etmiştir. Onların ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla Cemiyet tarafından Kasım 1919 tarihinde Alaşehir’e bir yardım heyeti gönderilmiştir. Bkz. (Merhamet
Güneşi Kızılay Le Soleil dela Compassion “Hilâl-i Ahmer 1912-1920”…, 2015: 51). Alaşehir heyeti sekiz ay görev yapmış ve
bu süre içerisinde 1.400 hastaya bakılmıştır. Alaşehir’in Yunan işgaline uğramasıyla heyet de uluslararası hukuka aykırı olarak
Yunanlar tarafından esir edilmiştir. Bkz. (Çapa, 2010: 147; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 19141928, Basım Yılı Yok: 158).
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Heyeti” adı verilmiştir (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden
Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009:
58). Bu heyette görev alanlar ve aldıkları maaşlar şöyledir (KA, nr. 645/178):
Başkan: Dr. Mustafa Feridun Bey 6.000 kuruş,
Doktor: Vefik Bey 5.000 kuruş,
Doktor: Muavini: Kemal Şükrü Efendi 2.000 kuruş,
Doktor Muavini: Mithat Hayri Efendi 2.000 kuruş,
Kâtip: Fakülte son sınıf öğrencisi Abdullah Efendi 2.000 kuruş,
Hademe: Mustafa Çavuş 1.200 kuruş,
Hademe: Latif 1.200 kuruş,
Aşçı: Latif 1.200 kuruştur.
Sağlık heyeti ilk olarak Nazilli’de bir dispanser açmış, ayrıca ihtiyaç sahiplerine çamaşır, elbise,
erzak dağıtmıştır. Fakat mülteci sayısının 100.000’ne yaklaşması yardımların çevre kaza ve nahiyelere
de ulaşılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla Yenipazar ve Koçarlı nahiyelerinde birer dispanser açılmıştır.
Yine heyet vasıtasıyla Kuva-yı Milliye kuvvetlerine tıbbi malzeme yardımında bulunulmuştur. Heyette
yer alan doktorların sayıca yetersiz gelmesi, iki doktorun daha bölgeye gönderilmesini sağlamıştır.
Cepheden gelen yaralı ve hasta asker sayısının artması, kış şartları nedeniyle mülteciler6 arasında
görülen hastalıkların çoğalması, 200 yataklı bir hastanenin -üstelik sadece 10 gün içerisinde her türlü
malzemeyi barındıracak şekilde- faaliyete geçirilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bu sıralarda 250 yataklı
hastane ve iki dispanser Nazilli’de, 50 yataklı hastane ile bir dispanser Çine’de, 10 yataklı bir revir ile
bir dispanser Koçarlı’da, bir dispanser Yenipazar’da, birer dispanser Köşk ve Balyanbolu’da faaliyet
yürütüyordu. Fakat cephenin daha da geriye alınmasıyla, heyet de mültecileri takip ederek merkezini
Dinar’a taşımıştır. Burada 30 yataklı bir hastane kurulmuştur. Nazilli’nin işgali sırasında düşmandan
kurtarılan malzemenin de kullanılmasıyla Dinar’da ikinci bir dispanser açılmıştır. Dinar’daki sağlık
kurumlarında din ve mezhep ayırımı yapılmaksızın günde yüzlerce kişi muayene edilmiştir (Milli
Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009: 58-61).
Sıhhiye ve Muâvenet İçtimaîye Vekâleti, Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetinin cephe gerisinde
gösterdiği başarılı faaliyetleri nedeniyle hem takdir eden hem de teşekkürlerini belirten aşağıdaki yazıyı
göndermiştir. (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım Yılı Yok:
154: Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine
Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009: 61-62):
Hilâl-i Ahmer Beşinci İmdat-ı Sıhhi Heyeti Riyasetine
“İlim ve fennin fezail-i müşfikânesini Nazilli ve civarındaki muhacirine en maddi şekillerde ve en
insaniyetkârane bir mebzuliyet ve ulviyetle takdime muvaffak olarak, oralardaki binlerce muhtac-ı
muavenet vatandaşlarımızın müsaide-i imkân dâhilinde elemlerini tahfif kudretini gösteren Hilâl-i
Ahmer heyetini terkip eden zat-ı valalarıyla rüfeka-yı mesailerine kalbi ve samimi teşekkürlerimi takdim
etmekte pek derin bir haz-ı ruhi duymaktayım. Hürmet ve takdirlerimin bütün arkadaşlarıma tebliğine
delalet edilmesini bilhassa rica ederim efendim.”
Yine aynı heyetin gerçekleştirmiş olduğu yardımlardan dolayı Nazilli’deki Rumlar da oldukça
memnun kalmışlardır (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım
Yılı Yok: 155; Çapa, 2010: 145; Akgün-Uluğtekin, 2000: 259).
3. Burdur’da Hilâl-i Ahmerin Faaliyetleri
Dinar’ın küçük bir kasaba ve cepheye çok yakın olması nedeniyle mülteciler çoğunlukla Burdur
ve Antalya taraflarına göç etmişlerdir (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 192023 Eylül 1921, 2009: 61). Bunun üzerine Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti faaliyetlerini burada
6

Özellikle mültecilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesinde medrese, cami ve metruk evlerin tamir edilmesi önemli bir işlev
görmüştür. Bkz. (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım Yılı Yok: 151-152).
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yoğunlaştırmıştır. Burdur’da 50 yataklı bir hastane ile dispanser, Antalya’da da veba vakalarının ortaya
çıkmasıyla bir laboratuvar ve dispanser açmışlardır. Menderes nehrinin kuzey tarafında yer alan
mülteciler Yunan mezâlimine uğramamak için nehrin güney tarafına geçmişlerdir. Bu durum bölgedeki
hastane ve dispanserlerin daha fazla mesai harcamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla Cemiyetin
merkez deposundan birçok tıbbi malzeme buralara gönderilmiştir (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat
Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009: 61; Merhamet Güneşi Kızılay Le Soleil dela Compassion
“Hilâl-i Ahmer 1912-1920”…, 2015: 51). Nazilli’den getirilen ve Burdur Hilâl-i Ahmer Dispanserinde
kullanılan bir Alman mikroskobu da vardır (KA, nr. 1194/14).
İtalyanlar, Burdur’da halkın ücretsiz tedavi edilmelerini sağlayan ve fakir ailelerin ilaç bedelini de
karşılayan bir siyaset izlemişlerdir. Bu nedenle tedavi görmek isteyen Burdur halkı gün boyunca İtalyan
karargâhına müracaat etmişlerdir. İtalyanlar da bu durumu fırsata çevirmek amacıyla 100 yataklı bir
hastane açmayı ve burada ücretsiz yemek dağıtmayı düşünmüşlerdir. İtalyan yetkililerinin kendi
aralarında yaptıkları görüşmeler yerel makamlar tarafından duyulmuş ve İtalyanların bu siyasetinin
amacının tamamen halkın kalbini kazanmaya yönelik olduğuna ilişkin 4 Aralık 1919 tarihli bir yazıyla
Dâhiliye Nezaretine bildirmişlerdir (BOA, nr. DH. İ. UM., nr. 00019-10-00001-27-002-001). Nezaret
de 15 Aralık’ta durumu Sadaret makamına iletmiştir (BOA, BEO, nr. 004606-345392-003-001).
Sadaret ise Hilâl-i Ahmer aracılığıyla halka yapılacak yardımlar sayesinde İtalyanlara olan
müracaatların sona erebileceğini 17 Aralık’taki yazıyla Dahiliye’ye ifade etmiştir (BOA, BEO, nr.
004606-345392-001-001; BOA, nr. DH. İ. UM., nr. 00019-10-00001-27-004-001). Dâhiliye de 25
Aralık’ta göndermiş yazıyla durumu Hilâl-i Ahmer Cemiyetine aktarmıştır (KA, nr. 153/11). Bunun
üzerine Cemiyet; Aydın ve çevresinde üç yardım heyeti7 aracılığıyla faaliyette bulunulduğundan eldeki
imkânların Burdur’a ayrıca bir heyetin gönderilmesine izin vermediğinden Sıhhiye Dairesine
başvurulmasını istemiştir (BOA, nr. DH. İ. UM., nr. 00019-12-00001-28-005-002; BOA, nr. DH. İ.
UM., nr. 00019-12-00001-28-006-001). Bu yazışmaların öncesinde de Burdur Asker Alma Dairesi
bölgede sağlık kurumlarının arttırılması ve kazalara doktor atanmasını talep eden bir yazıyı 15 Ağustos
1919 tarihinde II. Ordu Müfettişliğine göndermişti (Gönüllü, 2010: 616).
Dâhiliye Nezareti’nden Sadarete gönderilen 15 Nisan 1920 tarihli yazı ise Burdur ahalisinin
muayene olmak için İtalyan makamlarına müracaat etme nedenleri ve Burdur’daki sağlık koşulları
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Buna göre Burdur ahalisi iki nedenden dolayı İtalyan doktorlarına
başvurmaktadır. Bunlardan ilki sancak hastanesinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan paranın
bir türlü gönderilememesi; diğeri ise İtalyanlar tarafından açılmış olan dispanserde her türlü
malzemenin bulunmasıydı. Şöyle ki önceden de belirtildiği üzere buraya başvuran halk ücretsiz
muayene edilmekte, ekonomik gücü yetersiz olanların ise ilaçları hiçbir bedel ödemeksizin
sağlanmaktaydı. Hâlbuki sancak hastanesi için merkez bütçeden 100.000 kuruş gibi düşük bir miktar
gönderilmesine rağmen bu tutar hastane ihtiyaçlarının sağlanmasında yetersiz kalmıştır. Hastanenin
faaliyet yürütebilmesi için yeterli sayıda sağlık görevlilerinin atanmasıyla birlikte 25 yataklı hale
getirilmesi gerekiyordu. Bunun için 300.000 kuruşa ihtiyaç vardı. Ayrıca ayakta tedavi edilebilecek
hastalar için de 100.000 kuruş gönderilmeliydi. Böylece halkın İtalyanlara olan başvuruları
engellenecekti. Bunların dışında Sıhhiye Genel Müdüriyeti tarafından taşra sağlık kurumları için ayrılan
bütçenin toplamı ise yalnızca 9.000 liraydı. Bu miktar vilayet ve müstakil sancaklardaki sağlık
kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta bile yetersiz idi. Dolayısıyla sancak hastanesi için
ayrılan para arttırılmalıydı (BOA, BEO, nr. 004626-346937-002-001). Fakat ülkenin içerisinde
bulunduğu ekonomik koşullar buna izin vermemiştir (BOA, BEO, nr. 004626-346937-001-001). Yani
ekonomik şartlar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin sadece Burdur’da görev yapacak bir sağlık yardım heyeti
göndermesini engellemiş, Sağlık Müdüriyetinin de faaliyet yürütmesine izin vermemiştir. Ama
olumsuzluklara rağmen Burdur’da sağlık faaliyetleri Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti vasıtasıyla
olmuştur. Ayrıca Burdur’da Hilâl-i Ahmer şubesinin kurulması da geç bir zamanda diyebileceğimiz 5
Şubat 1921 tarihinde gerçekleşmiştir. Bir sonraki yıl yeni yönetimin oluşması için üyeler davet edilmiş
olsa da toplantı yapılamadığından ilk seçilen heyet 1922 yılında da görevini sürdürmüştür. Bu heyet

7

Bunlar Akhisar, Nazilli ve Alaşehir heyetleridir.

193

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

1921 ve 1922 yıllarında 293.051 kuruş yardım toplamış, belirtilen miktarın 280.600’ünü Ankara
Murahhaslığına göndermiştir. Burdur Hilâl-i Ahmer Merkez Heyeti şu kişilerden meydana gelmiştir:
Başkan: Mutasarrıf Safa Bey,
Başkan Yardımcısı: Şamdancızade Osman Efendi,
Kâtip: Şeyhzade Abdullah Efendi,
Muhasebeci: Buharalızade Hacı Rıza Efendi ve yardımcısı Susuzluzade Hacı Mehmet Ali
Efendi’dir (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım Yılı Yok:
230).
Önceden de ifade edildiği üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti
vasıtasıyla Burdur’da 50 yataklı hastane ve bir dispanserle sağlık faaliyetlerinde bulunmuştur.
Burdur’daki Hastane 27 Temmuz 1920 tarihinde açılmış, Ağustos 1921 ortalarına8 kadar Cemiyet adına
faaliyet yürütmüştür (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım Yılı
Yok: 115; Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, 1950: 46; Çapa, 2010: 103). Yani
Cemiyet, işgalin üzerinden bir yılı aşan süre sonra Burdur’da varlığını göstermiştir. Aslında İtalyanların
özellikle sağlık faaliyetleri aracılığıyla halkla olumlu iletişim kurmaya çalışması, yerel makamlarca
İstanbul Hükümetinin uyarılmasına neden olmuştur. Fakat ekonomik şartlar Burdur’da yeni bir yardım
heyetinin oluşmasını ya da Sağlık Dairesince mevcut hastanenin ıslahına izin vermemiştir. Dolayısıyla
Batı Anadolu’da Yunan ilerleyişinin devam etmesi, güvenlik nedeniyle mültecilerin iç kesimlere doğru
çekilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmek istenmesi gibi nedenler Burdur’da Beşinci İmdat-ı Sıhhiye
Heyetinin faaliyet yürütmesini sağlamıştır. Bunların dışında Burdur’da görev yapan mutasarrıfların
niyetleri ve olaylara olan bakış açıları da Hilâl-i Ahmerin Burdur’da teşkilatlanmasını etkilemiştir. Zira
Burdur mutasarrıflarından Vasfi Bey İzmir’in Yunan işgaline uğramasına tepki göstermek isteyen
Burdurluların miting yapmasına dahi izin vermemiş iken (Köstüklü, 1999: 62), Mutasarrıf Safa Bey ise
kurulan Müdâfaa-i Milliye Heyetinin Başkanı olmuştur (Köstüklü, 1999: 96). Kendisinin aynı zamanda
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Burdur şubesinin başkanı olması da tesadüf değildir.
Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti hastanelerinin 1921 yılının ilk altı ayına ait istatistik cetvellerine
bakıldığında, hastanelerde değişik hastalıklardan 708 kişi tedavi görmüştür. Bunların 691’i taburcu
olmuş, 76’sı vefat etmiş, 17’sinin ise tedavisi devam ediyordu (KA, nr. 571/57.2). Hilâl-i Ahmer Burdur
Hastanesinin Ocak 1921 tarihine ait günlük hasta istatistik cetveli ise şöyledir:
Tablo I: Hilâl-i Ahmer Burdur Hastanesi Hasta Sayısı (Ocak 1921)
Dünden
Kalan Hasta
Sayısı
42
42
40
39
40
37
41

8

Giren Hasta
Sayısı
3
4
4
5
4
1

Çıkan Hasta
Sayısı
2
5
2
7
4

Vefat

Mevcut Hasta
Sayısı

3
1
1
-

42
40
39
40
37
41
38

Mayıs 1921 sonlarında askeriyeye devredildiğine ilişkin bkz. (Candeğer, 2014: 50).
KA, nr. 1498/257.1.
10
KA, nr. 1498/257.26.
11
KA, nr. 1498/257.24.
12
KA, nr. 1498/257.22.
13
KA, nr. 1498/257.20.
14
KA, nr. 1498/257.18.
15
KA, nr. 1498/257.16.
9

Tarih
1 Ocak 19219
4 Ocak 192110
5 Ocak 192111
6 Ocak 192112
7 Ocak 192113
8 Ocak 192114
9 Ocak 192115
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Dünden
Kalan Hasta
Sayısı
38
38
41
43
44
43
40
41
41
39
39
35
37
35
35
35
37
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Giren Hasta
Sayısı
3
7
2
3
2
3
2
2
2
2
3
1
3
1

Çıkan Hasta
Sayısı
3
3
2
2
3
1
1
1
6
1
3
1
-

Vefat

Mevcut Hasta
Sayısı

1
1
3
1
1
1
1
1
-

38
41
43
44
43
40
40
41
39
39
35
37
35
35
35
37
38

Tarih
11 Ocak 192116
11 Ocak 192117
13 Ocak 192118
13 Ocak 192119
14 Ocak 192120
15 Ocak 192121
17 Ocak 192122
21 Ocak 192123
22 Ocak 192124
23 Ocak 192125
24 Ocak 192126
25 Ocak 192127
26 Ocak 192128
27 Ocak 192129
28 Ocak 192130
29 Ocak 192131
30 Ocak 192132

Tabloya göre ocak ayında hastanede günde ortalama 39 hasta tedavi görmüş, hastaneye 57 hasta
giriş yapmış, 47’si taburcu olmuş ve ölen hasta sayısı ise 15’tir.
İçerisinde Burdur’un da olduğu Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetine ait dispanserlerin 1920 yılına
ait tabloya bakıldığında ise muayene edilen hasta sayısı şöyledir: Köşk 1.142, Çine 664, Koçarlı 8.084,
Yenipazar 8.415, Bozdoğan 72, Dinar 5.038, Nazilli 5.409, Balyanbolu 1.235 ve Burdur 10.699 ile
toplam 40.758’dir33 (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden
Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009:
124). Dolayısıyla 1920’de Burdur Dispanseri muayene edilen hasta sayısı bakımından ilk sırada yer
almakta ve toplam hasta sayısına göre oransal olarak % 26.25’e karşılık gelmektedir.
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KA, nr. 1498/257.14.
KA, nr. 1498/257.12.
18
KA, nr. 1498/257.10.
19
KA, nr. 1498/257.8.
20
KA, nr. 1498/257.6.
21
KA, nr. 1498/257.4.
22
KA, nr. 1498/257.28.
23
KA, nr. 1498/256.18.
24
KA, nr. 1498/256.17.
25
KA, nr. 1498/256.16.
26
KA, nr. 1498/256.13.
27
KA, nr. 1498/256.11.
28
KA, nr. 1498/256.10.
29
KA, nr. 1498/256.8.
30
KA, nr. 1498/256.5.
31
KA, nr. 1498/256.4.
32
KA, nr. 1498/256.1.
33
Fakat toplama hatasından dolayı 46.734 olarak verilmiştir. Bkz. (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009:
124).
17
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Burdur Hilâl-i Ahmer Dispanserinin 1921 yılının ilk altı ayına ait sayısal verilerine bakıldığında;
Ocak 1.718 (KA, nr. 571/101.4), Şubat 1.593 (KA, nr. 571/104.5), Mart 2.203 (KA, nr. 571/60), Nisan
2.44934 (KA, nr. 571/65.1), Mayıs 2.258 (KA, nr. 571/76) ve Haziranda 1.435 (KA, nr. 571/87) olmak
üzere toplam 11.656 kişi muayene edilmiştir. Ayrıca hastalık şikâyeti olarak müracaat edenler içerisinde
her zaman ilk sırayı sıtma almıştır. Yalnız aşağıdaki tablo incelendiğin de aynı tarih dilimi içerisindeki
muayene edilen hasta sayısı 11.593 olarak verilmiştir.
Tablo II: Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti Dispanserleri (Ocak-Haziran 1921)
Hastalık
İsmi

48
14

Dispanserler
Koçarlı Yenip Bozdoğ
azar
an35
5
164
440
99
7
32
21

5
207

16
933

51
231

49
412

22

9

-

19

25
98
4.115
40

9
90
1.652
75

82
2.274
37

431
194

59
88

37

Burdur

Söke

Çine

Verem
İskorbüt
Akciğer
veremi

21
129

7
21
21

Belsoğukluğu
Cilt
hastalıkları
Akciğer
iltihabı
Zatürre
Romatizma
Sıtma
İdrar yolları
iltihabı
Frengi
Akıl
hastalıkları
Kalp
hastalıkları
Kulak
hastalıkları
Göz
hastalıkları
Tifo
Grip
Sindirim
hastalıkları
Solunum
hastalıkları
Böbrek
hastalıkları

55
1.556

Toplam
Bağarası Dinar Denizli

Antalya

36

37

38

39

34
9

3

81
23

41
62

33
928
321

18
217

1
164

6
124

16
279

43
202

260
4.325

4

-

1

2

-

2

59

24
42
978
27

41
51
2.042
56

17
24
711
22

4
5
996
1

40
3
760
-

22
48
1.684
32

13
69
1.400
74

195
512
16.612
364

145
80

66
30

38
17

25
28

15
44

9
14

16
40

28
89

832
624

19

37

30

19

32

7

2

52

55

290

111

32

96

36

46

13

27

4

34

33

432

217

57

57

69

63

11

23

7

56

72

632

94
924

174
382

182
438

46
176

1
135
305

3
182
121

302
22

8
74

60
254

80
437

4
1.263
3.133

1.064

111

762

19

42

17

-

17

157

219

2.408

14

2

-

-

-

-

-

3

5

-

24

34

Burdur dışında Nisan 1921 tarihi içerisinde Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetine bağlı dispanserlerin sayısal bilgileri de şöyledir:
Antalya 850 (KA, nr. 571/65.2.), Çine 1.162 (KA, nr. 571/65.3.), Söke 640 (KA, nr. 571/65.4.), Bozdoğan 409 (KA, nr.
571/65.5.), Bağarası 583 (KA, nr. 571/65.6.), Yenipazar 654 (KA, nr. 571/65.7.), Denizli 1.517’dir (KA, nr. 571/65.8.). Burdur
da 2.449 olarak eklendiğinde toplam sayı 8.264’e ulaşmaktadır. Dispanserler içerisinde sadece Koçarlı yer almamıştır, ama
buradan da gönderilmesi istenmiştir (KA, nr. 571/65). Sayılara göre Burdur ilk sırada ardından sırasıyla Denizli, Çine ve
Antalya gelmektedir.

35

Dört aylık süreci kapsamaktadır.
Dört aylık süreci kapsamaktadır.
İki aylık süreci kapsamaktadır.
Dört aylık süreci kapsamaktadır.
Beş aylık süreci kapsamaktadır.

36
37
38
39

196

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hastalık
İsmi
Nefes
alamama,
boğulma
Kabakulak
Eklem
hastalıkları
Basur
Yaralanma
Dizanteri
Diş eti yangısı
Cinsel organ
hastalığı
(erkek)
Kadın
hastalıkları
Yılancık
Darput?
Diğer
hastalıklar
Genel
Toplam

91

2

120

Dispanserler
Koçarlı Yenip Bozdoğ Bağarası Dinar Denizli
36
37
38
azar
an35
32
19
25
1
22
68

-

2
-

-

1
1

6
3

2

-

1

294
19
276
-

142
1
21
21

552
21
-

5
113
204

8
553
544

8
105
83

119
1
121

-

15

-

-

-

-

6
1.760

1
273

6
740

357

1
293

11.593

3.498

6.640

2.733

5.220

Burdur

Söke

Çine

Toplam
Antalya
39

59

439

1
-

1
-

11
7

56
350

79
88

2
152
164

23
2.165
42
297
1.575

-

-

-

-

15

1
27

1
222

52

3
274

787

16
3
4.785

1.812

2.120

1.557

3.372

4.084

42.629

Kaynak: KA, nr. 571/57.
Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyeti dispanserlerinin Ocak- Haziran 1921 tarihini kapsayan altı aylık
dönem içerisinde toplam muayene edilen kişi sayısı 42.629’dur. İlk sırayı 11.593 kişi ile Burdur
Dispanseri almakta ve oransal olarak %27,19’a karşılık gelmektedir. Her ne kadar Bozdoğan, Bağarası,
Dinar, Denizli, Antalya dispanserleri için cetvelde yer alan süre altı ayı kapsamamış olsa da aradaki fark
çok olduğundan aynı süre kabul edilse bile çok büyük ihtimalle yine Burdur ilk sırada yer alacaktır.
Ayrıca tabloya bakıldığında muayene olmak isteyenlerin en fazla sıtma, solunum ve cilt hastalıkları
şikâyetleri nedeniyle Burdur Dispanserine müracaat ettikleri görülmektedir. Fakat diğer hastalıklar
başlığı altında başvuranların sayısı da göz ardı edilmemeli ve sıtmadan sonra ikinci sırada yer
almaktadır. 1921 yılının altı ayına ait olan bu sayı aslında aynı yılın tam verilerini vermektedir. Çünkü
bu sıralarda Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetinin faaliyetleri sona ermiştir.
Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetine ait hastanelerin 1920-1921 yıllarına ait verilerine göre tedavi
edilen hasta sayısı 2.773’tür. Bu sayı Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetinin idaresinde olan bütün
hastaneleri içermiş olsa da elimizdeki veriler Burdur hastanesine ait sayı hakkında çıkarım yapmamıza
imkân tanımaktadır. Çalışmada da belirtildiği üzere 50 yataklı Burdur hastanesinin Ocak 1921 tarihine
ait hastane istatistiklerine bakıldığında günde ortalama 39 kişi tedavi görmekteydi. Hastanenin bir yıl
faaliyet gösterdiği hesaba alındığında 468 hastaya bakıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sayının
hastanelerde tedavi gören toplam sayıya yüzdelik oranı ise %16.87’dir. Ayrıca Hilâl-i Ahmer Ankara
Murahhası İsmail Besim Paşa’nın 5 Mayıs 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesine verdiği bilgiye
göre de Burdur’daki hastane operatörü tarafından 100’den fazla cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir
(Türk Basınında Milli Mücadele Döneminde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1919-1922, 2019: 346).
1920-1921 yıllarında Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Heyetine ait dispanserlerde muayene edilen toplam
hasta sayısı 84.257’dir40. Önceden de ifade dildiği üzere bunun 10.699’u 1920’de, 11.593’ü ise 1921
yılında olmak üzere 22.292 ile ilk sırayı Burdur Dispanseri almakta ve oransal olarak % 26.45’e karşılık
gelmektedir (KA, nr. 571/57; Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül
40

1920’ye ait sayı fazla verildiğinden 1920-1921 yıllarındaki toplam sayı da 90.233 olarak yer almıştır. Bkz. (Milli Mücadelede
Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu23 Nisan 1920-23 Eylül 1921, 2009: 124).
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1921, 2009: 124). Dolayısıyla tedavi görmek üzere başvuran her dört hastadan biri Burdur Dispanserine
müracaat etmiştir. Bu durum dispanserin dinamik bir şekilde faaliyet yürütüldüğünü göstermektedir.
Zaten hastane askeriyeye devredilmiş olsa bile dispanser çalışmalarına devam etmiştir.
Sıhhiye Vekâleti Hıfz-ı Sıhha Müdürü ve Hilâl-i Ahmer Müfettişi Ekrem Bey’in Burdur, Denizli, Çine,
Koçarlı ve Söke’de Hilâl-i Ahmerin faaliyetlerine ilişkin Ankara Murahhaslığına gönderdiği 25 Haziran 1921
tarihli teftiş raporunda Burdur ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir:
“Uzun bir zaman süresince Burdur’da birer hastane ve dispanserle faaliyet yürütülmektedir. Hastane
Mayıs 1921 sonlarında askeriyeye devredilmiş, sadece dispanser varlığını sürdürmektedir. Hastane; yerel
halk, memur ile mültecilere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda olumlu izler bırakmıştır. Dr.
Burhanettin (Onat) Bey’in yönetiminde olan dispansere günde 100’ü aşan hasta gelmektedir.
Dispanser yetkililerinin günlük tuttukları cetvellerin düzenli oldukları anlaşılmıştır. Nazilli’nin düşman
işgaline uğramasından sonra Burdur’a gelen mültecilerin burada iş bulamadıkları için küçük gruplar halinde
çevreye dağıldıkları görülmüştür. Bu nedenle merkezde mülteci sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla
dispansere muayene olmak için başvuranların çoğu yerel halktan kişilerdir.
Sonuç olarak Burdur Dispanserini idare eden Hilâl-i Ahmer Heyeti başarılı olmuştur. Ayrıca burada yer
alan yabancı (İtalyan) dispanserine de yardımlar da bulunmuşlardır. Böylece Hilâl-i Ahmer şefkatinin
üstünlüğü halk nezdinde gösterilmiştir.” (Candeğer, 2014: 50-51).
Burdur’daki Hilâl-i Ahmer çalışanları içerisinde Dr. Burhanettin Bey’in yer aldığı belirtilmişti.
Nazilli’nin işgale uğramasından sonra Dr. Burhanettin Bey ve eşi Dürdane Hanım Burdur’a gelerek kiralamış
oldukları eski bir evi Hilâl-i Ahmer kliniğine dönüştürmüştür. Dr. Lütfi (Kırdar) Bey de Denizli, Dinar ve
ardından Burdur’a gelerek Dr. Burhanettin Bey’le birlikte çalışmışlardır (Özata, 2009: 154). Dr. Lütfi Bey
Burdur’da Hilâl-i Ahmer Başkanı iken parası olmasına rağmen kinin ve tıbbi malzemeleri İstanbul’dan bir
türlü tedarik edemediği için Dr. Burhanettin Bey ile Burdur Hilâl-i Ahmer heyetinin muhasebecisi Tahsin
Bey’i Aralık 1920 öncesinde Antalya üzerinden Rodos Adasına göndermiştir. Dr. Burhanettin ve Tahsin Bey
Rodos’ta istenilen malzemelerin alınmasıyla 12 Şubat 1921 tarihinde Antalya’ya, buradan da Burdur’a
gelmişlerdir (Özata, 2009: 155). Burdur’da Cemiyet adına çalışan diğer görevliler arasında Dr. Reşit Galip
de vardır. Kendisi Hilâl-i Ahmer dispanserinin operatörü idi (KA, nr. 1194/14). Daha sonra müdürlük
görevini yürüttüğü Antalya’daki laboratuvarın başına geçmiştir (Özata, 2009: 155; Sarı, 2010: 31). Dr. Reşit
Galip Beşinci Hilâl-i Ahmer Sıhhiye Heyetinin başkanlığını da üstlenmiştir. Dolayısıyla Burdur, Antalya,
Aydın, Denizli’deki sağlık kurumları ve Antalya’daki laboratuvarda başarıyla görev yapmıştır. Özellikle
laboratuvarda sıtmayla mücadele için geliştirmiş olduğu yöntem bütün yurtta uygulanmıştır (Sarı, 2010: 32,
35).
Burdur Hilâl-i Ahmer Merkezi Milli Mücadele taraftarlarının uğrak yerlerinden biri olmuştur.
İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek isteyenler güzergâh olarak deniz yoluyla Antalya’ya, buradan da
Burdur’daki Hilâl-i Ahmer Merkezinde dinlendikten sonra Ankara’ya geçmişlerdir. Bunlar içerisinde
Mahmut Esat (Bozkurt), Dr. Tevfik Rüştü (Aras) gibi kişiler vardır (Özata, 2009: 154-155).
Berthe Georges Gaulis ismindeki Fransız kadın gazeteci Eylül 1919-Ağustos 1921 tarihleri arasındaki
Türkiye izlenimlerini aktarmıştır. (Gaulis, 1981: 16). Kendisi 20 Mart-16 Nisan 1921 tarihleri arasında
Antalya ve Burdur’da yer almış (Gaulis, 1981: 123, 128), Antalya’dan Burdur’a geldiğinde de Hilâl-i Ahmer
sağlık çalışanları tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Ona göre Hilâl-i Ahmer tarafından açılmış
olan hastane mültecilerle doluydu ve doktorlar burada yoğun bir şekilde çalışmaktaydı. Gaulis, Burdur Hilâli Ahmer Heyetine ilişkin şu ifadeleri kullanmaktadır: “Her akşam Kızılay örgütünde, haber bülteni ilgiyle
okunuyor. Günde 15 saat çalışarak ameliyat yapan, yaralıların pansumanlarıyla uğraşan, hastalara moral
veren bu gençler yorgunluklarını kısa bir uyku ile giderip kendilerini ertesi günkü çalışmaya hazırlıyorlar.
Haberler iyi olduğu zaman içlerinden biri kemanını alıyor ve konusu aşk ve savaş olan eski Türk
şarkılarından birini söylemeye başlıyor. Keman da ses de aynı şeyden şikâyet ediyor. İçlerinlerinden Doktor
Lütfi: ‘Bu güzel ve zavallı yurdumuz için daha neler yapmamız gerek?’ diye mırıldandı.”. (Gaulis, 1981: 127128: Çapa, 2010: 103). Ayrıca Gaulis amip dizanteri hastalığı nedeniyle Hilâl-i Ahmer hastanesinde tedavi
görmüştür (Özata, 2009: 155).
Sayıları 100.000’e kadar yaklaşan mültecilerin vasıta buldukça daha iç kesimlere doğru gitmeleri
ve buralarda yerleşmeleri sonucunda mülteci sayısı 50.000’lere kadar inmiş, hatta giderek de azalma
göstermiştir. Bu nedenle Hilâl-i Ahmer Burdur Hastanesi malzemelerinin büyük bir kısmını
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askeriyeye41 devretmiş, Yenipazar, Bozdoğan ve Bağarası dispanserleri de kapatılmıştır. Kütahya,
Eskişehir ve Sakarya Savaşlarının başladığı sırada cephe gerisinde görev alması çok daha önemli
görüldüğünden Burdur, Antalya ve Menderes çevresinde faaliyet yürüten Beşinci İmdat-ı Sıhhiye
Heyetinin görevine son verilmiştir (Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Teşkilinden Sakarya Zaferine Kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İcraat Raporu-23 Nisan 1920-23 Eylül
1921, 2009: 63; Çapa, 2010: 146). Yalnız Antalya’daki laboratuvar ve dispanserin faaliyetleri devam
etmiştir (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Basım Yılı Yok: 155).
Sonuç
Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinin oldukça fazla görüldüğü Karadeniz ve Doğu
Anadolu’daki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti buralara yardım
heyetleri göndermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu’nun batısında
Yunan işgalleri başlayınca mezâlimden kaçmak isteyen halk da daha güvenli olarak gördükleri yerlere
doğru göç ettiler. Zor durumda olan halka yardım elini uzatan Cemiyet, buralara da yardım heyetleri
sevk etmiştir. Bunların içerisinde Beşinci İmdat-ı Sıhhiye Yardım Heyeti de bulunmaktadır.
İtilaf Devletlerince Anadolu’nun işgale uğrayan toprakları arasında Burdur’da yer almıştır.
İtalyanların yaklaşık iki yıl işgali altında kalan Burdur’da Yunan işgallerinin benzeri olan mezâlim
görülmemiştir. İtalyanlar, Yunanlara göre farklı bir işgal siyaseti izlemiş, olumsuz şartlardan
yararlanarak halkın ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gösterdiği çabayla halkın sevgisini kazanmaya
çalışmışlardır. Burdur’da da görülen bu durumun ortadan kalkması için Sadaret makamı Hilâl-i Ahmeri
görevlendirmek istemişse de ekonomik şartlar ayrı bir yardım heyeti gönderilmesine izin vermemiştir.
Fakat bölgeye mülteci akınının olması ve halkın ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla Beşinci İmdat-ı
Sıhhiye Heyeti tarafından yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Heyet, Burdur’da sağlık kurumlarıyla
ön plana çıkmıştır. Burada 50 yataklı bir hastane ile dispanser açmıştır. Kuva-yı Milliye kuvvetlerine
yaptığı yardımlarla da dikkati çeken Burdur Hilâl-i Ahmer görevlileri, başarılı ve özverili çalışmaları
nedeniyle üst ve yerel makamların yanı sıra halkın da takdirini kazanmışlardır. Ayrıca Burdur Hilâl-i
Ahmer Merkezi’nde Lütfi Kırdar, Burhanettin Onat, Reşit Galip gibi önemli şahsiyetler görev yaptığı
gibi Milli Mücadeleye katılmak üzere İstanbul’dan deniz yoluyla Antalya’ya, buradan da Ankara’ya
gidenlerin dinlenme yerlerinden olmuştur.
Burdur’da Hilâl-i Ahmer şubesi geç bir vakitte oluşumunu tamamlamıştır. Bu durum yerel
makamların tutumlarından kaynaklanmıştır. Burdur Mutasarrıfı Vasfi Bey işgaller karşısında
Burdurluların tepki göstermelerine izin vermemiş iken Mutasarrıf Safa Bey ise Burdurluların Milli
Mücadele’nin içerisinde aktif bir şekilde yer almasına öncülük etmiştir. Safa Bey kurulan Müdâfaa-i
Milliye Cemiyeti’nin başkanı olduğu gibi Hilâl-i Ahmer şubesinin de başkanlığını yürütmüştür.
Dolayısıyla Türk milletinin bir parçası olarak Burdurlular düşman işgallerine karşı kayıtsız kalmamış,
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlayan Milli Mücadele içerisindeki yerlerini almışlar ve
düşman işgallerinin sona ermesi için Anadolu’nun diğer bölgelerindeki vatanseverler gibi üzerlerine
düşen görevleri başarıyla yerine getirmişlerdir.

41

Askeriyenin kullanımından sonra yeniden Burdur Müstakil Mutasarrıflığına Gureba Hastanesi olarak geçmiştir. Mutasarrıflık,
hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi için Hilâl-i Ahmer Cemiyetine müracaatta bulunmuştur. Cemiyetten istenilen
malzemelerin bazıları adet olarak şöyledir: 40 karyola (beyaz boyalı ve portatif demir), 40 battaniye ya da pamuklu beyaz örtü,
1 ameliyat masası (takımıyla birlikte), 1 küçük otoklavdır. Malzemelerin toplam tutarı ise 450 lirayı bulmuştur. Bkz. (KA, nr.
73/241; KA, nr. 73/241.1; KA, nr. 73/241.2.).
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BETWEEN NATIONALISM AND LIBERALISM: A SHORT HISTORY OF
KOSOVO NATIONAL SYMBOLS
Dimitar V. ATANASSOV

Introduction
The research work paper is focused on a national emblems’ construction process, taken as a key
study. It opens many different subjects, which could be seen as connected to the problem of national
identity forging, coexistence in ethnic conflict circumstances, still vibrant war memories and contested
history, based on constantly conflicting interpretations with long tradition on academic and popular
level. In accordance to the relative tendencies in contemporary humanities, national identity is taken not
as imminent, but constructed. Similarly to the Orient, history narrative in not conceptualized as an
object, which is merely there and waiting to be investigated. History is understood as an idea set, meant
to arrange the image of the world, being founded on an indisputable ground. While transcendent
(Lowenthal 1999), history matches this requirement.
Thus, conflicting history narratives are analyzed in the Edward Said’s framework as confronting
tools for social planning, not as an existential clash between truth and lie. Narratives about the past are
rhetoric strategies, produces by certain intentions, introduced by social actors, which can be revealed
and explained. They are not material objects, but ideas with power configurations (Said 1979: 5).
Following the outlined framework, societies and communities are also regarded as constructed.
Moreover, as constructed in a shared imagination, filled with content, which is marked with high
prestige and burdened with remarkable mobilization potential. Such are history narratives, recalling for
glorious predecessors, taken as models for citizens’ behavior nowadays, collective memories for the
recent past, shared images, attributed with their canonized ethical mark. Therefore, communities are
present not at the terrain as measurable physical objects, but in the imagination (Anderson 1991).
One of the major tasks of the cultural and political leaders is to offer a convincing version of what
could be a collective imagination. Taking up with that already mentioned, the current work owes to the
concept of national canon as well. The authoritative catalogues of officially approved content such as
history events and persons, cultural achievements of the group, literary authors and texts, museum
artifacts etc. are also taken into account – newly born statehood needs to penetrate in the citizens’ shared
consciousness and to arrange it in accordance to the ongoing social-political project.
National flag implies certain history references (Elgenius 2005). It narrates about the past, regarded
as socially significant and prestigious. National flag is also an element of the social building process,
which could be traced historically.
The Albanian national flag
Nation was born1 during the Modernity (Gellner 1983). The Albanian national flag is a typical
representative of the Age of Nationalism and the ideas of Herder’s Romanticism2. The official version
of the story goes back to the same unremembered totem past, and the idea of the ethical identification
of the Albanians and the double-headed eagle, which is in the center of the Albanian national flag. This
connection sounds especially tempting while taken together with the vulgar etymology, which relates
Albanians (shqiptar in Albanian) with the eagle (shqiponjë in Albanian).

1

2

PhD, Institute for Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia-Bulgaria.
Anthony Smith states for “reconstruction” instead of “construction” – see Smith 1999: 163-186, 253-282; Smith 1991. In this
work, the Gellner’s framework is followed.
A complete history of the Albanian national flag – Brahaj 2002.
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The flag of Albania is said to be the direct successor of Skanderbeg flag – it was waved while he
successfully resisted the Ottoman invasion for two and a half decades (1443 – 1468) (Spahiu 2017: 74).
It is well known that the double-headed eagle is a borrowing from Byzantium – to this day it is the
emblem of the Patriarchate of Constantinople. The article in the Encyclopedia of Medieval Warfare and
Military Technology (2010: 303) insists on this transmission as well. This sign is also associated with
the League of Lezha from 1444 – an alliance that includes a large number of Albanian families,
recognizing the supreme authority of Gjergj Kastrioti. The double-headed eagle was found on a fresco
from the church “St. Anthony” on Cape Rodoni near Durres (Nadin 2013: 95-97, Nadin 2015: 186191). Archaeologists and historians insist that the local fortress was built by the powerful lord Kastrioti,
who is presented as an all-Albanian emblem of freedom and resistance to oppression even nowadays.
The flag of Albania as it is known today was forged in the Era of Nationalism3. The emergence of
the Albanian national community on the map of Europe needed to be indicated with its visual symbols.
That is why one of the main tasks of the Prizren League4 is, alongside with the delineation of the ethnic
boundaries of the Albanians and the formulation of a vital and realizable political project, also the
creation of a national flag. The national flag was regarded as one of the first signs, needed for the
struggle for independence. On June 10, 1878, the organization was officially established. Its members
swear in allegiance to the cause, and the flag used for the ritual was the so-called “mirdita flag”,
proposed by Ded Kohl Bajraktari, a representative of the Albanian North – territories dominated by
kinship social structure. That kinship network society was considered as typical Albanian, connecting
Albanians to their heroic past, materialized in bearded and mustachioed men with weapons and
aggression in their eyes like all the Balkan XIX c. liberation movement cases.
In 1915, in Shkodra the Committee for National Protection of Kosovo (Komiteti “Mbrojtja
kombëtare e Kosovës”) was established. Its participants include notable figures from Albania, Kosovo
and Northern Greece such as Bajram Curri (Vickers 2001: 91), his nephew Husni Curri, Avni Rustemi,
Elez Jusufi, Hoxha Kadri Pristina, the experienced revolutionary Azem Galica, Bedri Pejani, Qamil
Bala, the journalist teacher Sali Nivica, Sotir Pechi and others. The Committee’s program was centered
in ideas as revision of the borders defined by the London Treaty (May 30, 1913) freedom for Kosovo,
and unification of all the lands considered as inhabited by ethnic Albanians. A platform that follows the
model of most of the movements presenting themselves as national liberation. The flag used by the
Committee’s staff adds a new element to Albanian vexillography – a five-pointed star, stylized as Petlas
flower, white, depicted just above the heads of the double-headed eagle. The vertical element of the star
is turned downwards, not upwards as we are convicted to recognize it. The guiding star, as a natural
object, used as a compass by travelers, easily becomes a revolutionary metaphor, for rebellion is a path
in which the freedom fighter is usually guided by his moral imperative and the legacy of prestigious
ancestors. This case marks the first appearance of national symbols associated with the cause of
Kosovo’s independence itself. As can be seen, there are no deviations from the canonical imagery of
Albanians’ visual identity.
Unofficially, during the Yugoslav period, Kosovo Albanians used a flag derived from that of
Albania, but with an additional contoured yellow pentacle, placed diagonally up left to the black doubleheaded eagle. It bears an identical ideological message to that of the Tirana national symbol, which
contains a smaller star. Thus, Kosovo unofficial flag could be considered as a formal variant of the
Albanian one, loaded with the same ideological message5.
Since 1991, the flag of Albania has been increasingly used in the then federal autonomous province
of Kosovo. Growing Serbian nationalism, fueled also by the advancing economic crisis, has sparked
multiple conflicts between majority and minority communities. Minorities, seen as disloyal, were the
first to be blamed for the crisis and for the failure of the common life. Concerning the development of
the political project of Yugoslav Albanians in the first half of the 1990s, the idea of a Kosovo Yugoslav
republic, raised after the adoption of the Constitution of Socialist Federal Republic of Yugoslavia on 21
February 1974, was still dominant.
3
4
5

More about history of Albanian national idea – Draper 1997: 123-144.
See Gawrych 2006: 45-71.
A fractography rich research, based on archival sources, dedicated to Albanians in Yugoslavia – Стамова 2005, Стамова 2016.
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The middle of the last decade of the twentieth century was a time when armed struggle, based on
a guerrilla-sabotage platform, prevailed over the ideas of the legitimist fight for the Kosovo cause. Then,
the Kosovo Liberation Army (KLA) was born (Perritt 2008). The visual code of the organization
resembles fully that of the canonized Albanian national flag, perceived in ethnic terms strictly. The
stripes on the uniforms worn by the KLA fighters, led by Adem Jashari, Ramush Haradinaj, Hashim
Thaçi and others, represented a black eagle with two heads, framed by the inscription Ushtria Çlirimtare
e Kosovës – Kosovo Liberation Army, depicted on a red shield.
In the Summer of 1999, in Pristina an international mission was established and it took control
over the troubled Yugoslav province in order to ensure a smooth transition between wartime and peace
development, replacing the federal institutions with Kosovo ones, where well trained and properly
educated political representatives are employed (Първанов 2011: 187-216). For the next nine years, the
only official symbol of Kosovo’s institutional authorities was the UN flag – an Earth globe, framed by
two olive branches, placed on a light blue background: all they are signs of peace with universal
significance.
Four years after its first steps, the provisional Kosovo self-government received its first coat of
arms. It is a shield with navy blue background, similar to the color code of EU flag. In its upper part a
spiral element is depicted – a double meander, repeated three times. So, it forms a total of six spirals.
Geographical image of Kosovo, realized in ocher, surrounded from the bottom by two white, olive
branches, is located in the center of the composition. Three bright yellow five-pointed stars are depicted
between the points of the olive branches.
The flag of President Ibrahim Rugova
First attempt to invent and impose his own Kosovo national flag is closely tied to the president
Ibrahim Rugova – undoubtedly authoritative Kosovo political leader. The flag was first shown at a press
conference, which took place at his home on October 29, 2001. It was so called “Dardania” flag, which
was to become his personal trademark, although it was never accepted officially – neither as state nor
as presidential institution symbol. While giving the interview, Rugova was sitting, and the flag was
visible behind him in the background.
The European blue, taken directly from the EU flag, was adopted as a basis. The flag was formatted
in 3:2 ratio. A red circle, framed by yellow line, in which the black Albanian double-headed eagle was
introduced, occupied the central part of the flag quadrangle. Above the bird’s head a yellow star outlined
with a black line was placed. The bird held a ribbon with inscription “Dardania” in its wings. The ribbon
passes in front of a centrally put shield. The use of a ribbon with an inscription as part of the Albanian
national flag can be traced back at least to the flag of the Prizren League, which Rugova was familiar
with undoubtedly.
The symbolic borrowings are perfectly recognizable. Two ideological tendencies could be outlined
here. The first one is how the Rugova flag quotes certain element from the Albanian one, regarded as
ethnic visual trademark – the black eagle with two heads. The second tendency is the project to establish
an individualized image while being still on the canonized Albanian base by introducing the narrative,
dedicated to Dardanians. According to the official Albanian historiography, history of Albanian people
incepts with the narrative about the Ancient Dardanians – an Illyrian tribe, known with its bravery in
front of the Roman invasion in I c. BC. In Albania the continuity between Illyrians and Albanian people
is more and more revised and it gradually loses its positions in the academic history writing, even though
it is still official (Frasheri 1964, Ceka 2005, Demiraj 2006), but in Kosovo it is still the only valid
version of national history. So, Rugova flag refers to the same shared Illyrian ethnogenesis substrate,
but narrowing it to the individualized Kosovo-specific narrative, establishing custom continuity in the
bigger Albanian identity framework (Këpuska 2009). It is noteworthy that the Dardanian ethnogenesis
narrative is currently official in Kosovo (Kosova 2013: 140-148). Furthermore, there are researchers,
who, being based on the Dardanian history narrative, consider Kosovo identity as Albanian sub-identity
(Sallova 2015: 93-106).
On November 27, 2005, the day before Albania’s national holiday, which is usually celebrated in
Kosovo, at around 3 pm, flags of the type promoted by Ibrahim Rugova were installed in various Kosovo
cities, in addition to the Albanian flags, which are traditionally present. In Pristina, the initiative
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belonged to the city’s mayor. By 6 pm on the same day, the symbols were completely removed. About
200 pieces of them were collected in a pile, and all of them were almost immediately set on fire and
burned out by KLA veterans. For them, the placement of any flag other except the Albanian one is equal
to blasphemy, which desecrates their cause, part of which is the achievement of Albanian unity within
the framework of Greater Albania.
In the middle of the last decade of the twentieth century – a critical period for Kosovo’s struggle
for its own state – another battle unfolded in the area. It was internal one. It involved the Liberal
Democrats of Ibrahim Rugova and the nationalist revolutionaries of Adem Jashari and the KLA.
Evolutionist politicians lost this battle. They were defeated completely. And, they were heavily
criticized for the methods they used. In the eyes of the revolutionaries, political dialogue proved to be
a failure with no positive consequences for Kosovo Albanians. The conflict was serious and it reached
extreme tones. Hundreds of people were captured and tortured in illegal prison camps, operated by the
KLA. Witnesses still state that not only representatives of the Yugoslav authority, responsible for antiAlbanian measures, were detained there, but victims were also usual Serbian people as well as Rugova
supporters, considered not as compatriots with shared cause, but as enemies, blocking the inevitable
national revolution. There are certain proofs for practices from this kind, took place in Lapušnik prison
camp in Central Kosovo.
Today, the Dardania’s flag use is limited. It was never recognized as national, institutional or
official political party symbol. His presence is due more to the authority of the person, who initiated the
project for it. It was demonstrated during the last TV appearance of Rugova – the president was suffering
from severe illness; it was in its terminal phase. He was sitting again. The background of the scene was
arranged carefully with certain political symbolism: there was one “Dardania” flag, the flag of Albania
was also present, the EU and the United States flags were also placed properly in order to be visible on
the screen.
On January 21, 2006, Kosovo’s first president died. The mourning ceremony took place two days
after. Despite the conflict with the old KLA leaders and their leading political positions at the same
time, Rugova was buried with state honors. No one dared to challenge his prestige and his positive role
in bringing the Kosovo cause to the international policy level. There is a special place for him – a
memorial park, located on a small hill nearby the city center, where a marble sarcophagus lies. In the
burial ceremony, his coffin was covered with the flag “Dardania”. That kind of symbolism can be seen
as standing on the president’s sarcophagus, where the inscription is carved. Usually, a small flag, used
as a table attribute for official political events on state level, can be seen alongside with flowers and
wreaths.
The exhibition from February-March 2007
On February 27, 2007, initiated by Ministry of Culture, Sports and Youth, the art gallery in the
center of Pristina, which will soon become the National Art Gallery of the young Balkan state after it
declared independence, hosted an exhibition entitled “The symbols of Kosovo”. The exhibition can be
seen as replica in the years-lasted dialogue, which led to the invention of the Kosovo national symbols.
Twenty-nine artists with nearly 60 projects representing ideas for the Kosovo national flag were
exposed. Participation in the exhibition was not initially framed with certain requirements, so the artistic
visions presented could be thought as spontaneous, unfiltered imagery of what is seen as emblematic
Kosovo by the artists.
The projects largely make it clear how the participating artists imagine the visible expression of
Kosovo’s national identity. Given their significant number, we could attribute a representative character
to the exhibition. Most of the projects were dominated by artistic ideas, based on the Albanian flag
brand – the double-headed eagle, red and black. Twenty-five of the 59 flag images (over 42%) in the
exhibition contain the Albanian eagle, and one of them even doubles it. Fifty-five (almost 93%) are
based on black and/or red color code, also considered as an element of the Albanian national emblem.
There are only few artists who do not rely on the symbolic link between Albania and Kosovo as
necessary and indispensable. Only 17 of the proposals for Kosovo national flag contain blue color –
being associated with the sky, it is considered as reference to the abstract ideas as freedom, which could
be seen as proper here due to its immediate connection to Kosovo liberation struggle and independence.
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In 9 of them, a blue is present, but it is accompanied by one of the typical Albanian national colors – a
fact that puts the universal meaning of the blue color code under serious question. Obviously, in this
case the ideological framework is related to neo-romanticist nationalism. Only in 3 (8%) of the exhibited
artistic projects could be interpreted outside the concepts and strategies of XIX c. nationalism. Arguably,
the four works of the artist Eshref Qahiti, which represents multiple variations on the theme of a gray
rectangle on a white background with red circles of different sizes inscribed in it, could be also added
in the number of non-nationalistic national flag projects. Although almost all of them contain the black
and red code, this could be not necessarily interpreted as nationalistic idea, but universalistic. As a result,
the maximum number of non-essentialist views on Kosovo identity, exhibited in the “Kosovo symbols”
framework, reaches 7 out of 59 (less than 12%).
That ideological line fully corresponds to the attitudes of the Kosovo Albanians, visible in various
gestures, concerning how they feel their national identity (Aruqaj 2013). Graffiti art pieces, which could
be seen all over the Kosovo territory except its North corner, often are inspired by Albanian national
symbolism and involves it openly. There are graffiti, produced by using cardboard templates. A fact
meaning that decorating the public environment with national symbols of Albania is perceived as
important and socially significant (Obućina 2011: 35). On the second place, the creation of means for
rapid drawing of these images is evidence of their standardization and even – for the industrial
production of signs of national identity as an element of the re-symbolization process, which is still in
progress in Kosovo.
Albanian flags are often waved over private homes, commercial sites, and can be seen also attached
to traffic lights. Entrances to cemetery parks in most Albanian-populated Kosovo towns and villages
are decorated with a black double-headed eagle on a blood-red background as a constant visual code.
The same image is especially common on larger tombs, regardless of whether the person it is dedicated
to had or hadn’t certain merits to Kosovo freedom. There is no monument to those who died for Kosovo
independence without the Albanian flag engraved or waving on it.
The example of the Jashari family memorial cemetery in the village of Prekaz is emblematic (Di
Lellio, Schwandner-Sievers 2006a: 27-49; Di Lellio, Schwandner-Sievers 2006b: 513-529.). in its
center lies the figure of the most respected national hero of Kosovo – Adem Jashari (Libri 2001, Libri
2002, Libri 2003) Each marble grave monument (cenotaphs as well) depicts the Kosovo Liberation
Army emblem, which is an image of the Albanian flag, supplemented by an oval inscription of Ushtria
Çlirimtare e Kosoves. The flag of the Republic of Albania, whose visual elements mark the entire
territory of the museum of Jashari family, located just a street away from the cemetery park, still flies
over. The Albanian flag is part of the official identity of the family and of the complex (see Thaçi,
Gashi). It decorated with pride and national identity the complex of Jashari family houses, roofed by
metal constructions and left intact after they were destroyed by Yugoslav artillery.
Taken as a whole, the “Symbols of Kosovo” exhibition sets several general guidelines. Alongside
with the conclusion that the creative elite of Kosovo tends almost unanimously to state symbols with an
ethno-national content, we can see something else as well: the UN institutions managed to demonstrate
to some extent the ideological tendency, which they expect Kosovo national symbols to imply.
International administration insists on imagery, tied to universally recognizable messages as peaceful
coexistence, multiculturalism, stabilizing Kosovo as non-nationalist state with no ethnic references in
its public representations. US and EU partners expected the young country to adopt group identity
version, which is not based on the romanticist view of history, proven to be multiple conflicts generator
in the eyes of them. That’s why the first official emblem of Kosovo after the 1999 war was dark blue
coat of arms with Kosovo geographical image. The image, taken from the map, was supplemented with
symbols of global significance as stars and spiral ornaments, articulating precisely this ideological
message6.
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The Official Kosovo National Flag Competition
Shortly before mid-June 2007, the Kosovo Assembly announced a national flag competition7
(Симеонов 2012: 450-454). A set of requirements was also set, and it was based entirely on a liberal
and multicultural platform. Firstly, the symbols proposed should be simple in design and color scheme,
without words, slogans and mottos: in order to be easy to recognize, remember and readable by nonAlbanians. The inclusion of verbal elements would limit the signifying potential of the symbol only to
the speakers of the language in which they are written, and would probably cause certain inconvenience
in its reproduction in international context. The new state, whose statehood is still under construction,
should be guaranteed adequate place in international context in accordance to well forged national
symbols, able to share a row with the worldly most influential ones. Moreover, projects must be unique,
original and easy to recognize: requirements framework that must be met by any visual element that
represents a large number of heterogeneous citizens, traumatized of recent ethnic conflict. Last, but not
least, the artistic ideas presented should unequivocally reflect the civilization orientation of the people
of Kosovo towards Europe, the EU, and to demonstrate their future as integral part of the Euro-Atlantic
institutions.
According to Article 1, item 1.1 of the Ahtisaari Plan (2 February 20078), although the independent
statehood is not explicit in the text, the citizens of Kosovo must be provided with their own flag, which
must necessarily reflect the multiethnic character of the former Yugoslav province. His ideas were
assessed as unacceptable by both sides and received heavy critics9. A week after the document was
released, protests erupted in many cities in Kosovo. In Pristina, the Romanian KFOR soldiers used
rubber bullets to drive away the aggression and to disperse the crowd, gathered in front of the Assembly
building. The protest event gained additional legitimacy by Adem Demaci10 – the patriarch of Kosovo
resistance movement, who took part also. About 70-80 were injured and 14 were arrested11. The riots
also took two lives12.
Kosovo’s political development project in Ahtisaari Plan framework caused unrest in Serbia as
well. The protest gathered in front of the American embassy, which is traditionally by Serbian people
seen as anti-Serb and pro-Albanian oriented. According to the police data, about 15,000 people from
Belgrade and provinces took part in it13. Officially, Belgrade also opposed bitterly the contents of the
document – the president, the prime minister, some opposition party leaders and the head of the Serbian
Orthodox Church reject unhesitatingly Martti Ahtisaari’s plan, considering it as an open possibility for
future political separation from Serbia14. One week after the Plan was released, the document was
denounced by the Serbian Skupština as well15. Let’s remind that a Ministry of Kosovo and Metohija
was integral part of Serbian government that time – a certain proof, that Belgrade would not admit
Kosovo to proclaim its independence with no problems. A campaign entitled “Kosovo is Serbia” was
also organized. Numerous prominent public figures and artists’ photos covered hundreds of billboards
across the country reproducing the master slogan “Kosovo is Serbia” and its derivative message,
“Kosovo is the heart of Serbia”.
Back to the Kosovo national symbols competition: legislator also added a series of negative
requirements. The ideas for the Kosovo flag proposed should not contain any element of foreign national
flags and/or coats of arms, brand elements of political parties, organizations and institutions of Kosovo,
nor should they make any association with the symbols of any ethnic community. It is also not allowed
to use animalistic elements, related in any way to the eagle, as well as the color scheme based on the
red and black combined, as well as blue, white and red combined. This excludes possible visual quotes
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from the flags of Albania and Serbia, which were dominant in collective imagination of artists and
citizenship in Kosovo during the first decade of the new millennium.
The artists were also supplied with an opportunity to additionally reveal the content of their ideas
in a parallel text next to images, printed on a separate A4 sheet no more than 150 words long in any of
the official languages – Albanian, Serbian and/or English.
There was also prize fund – 5,000 euros for the third place, 7,000 for the second one, and 10,000
euros for the competition winner16. The amounts are relatively high for the standard of living even in
the Kosovo capital and could be regarded as motivating. Comparatively, in 2007 the average monthly
salary in Kosovo was less than 200 euros17.
Although the majority of Kosovo Albanians do not find the forging of national symbols was
needed, as Albanians feel attached to the brand signs of the Albanianness, the competition was met with
enthusiasm by artistic circles. A total of 993 projects was proposed and 700 was admitted in the
competition procedure. Many artists participated with more than one work. A large number of the
participants were young people who are enthusiastic about the new political and social beginning they
imagine was coming.
Joseph DioGuardi, a former member of the US Congress and chairman of the Albanian American
Civic League (est. 1989), proposes a flag based on the American flag model: its format is 3:5, and it
consists of 5 white and 6 red horizontal stripes, similar to the US ones. On the upper left side, where the
coat of arms is located usually, he placed the Albanian double-headed eagle, depicted on a solid red
quadrangular background. DioGuardi’s father was an Italian-born Albanian (Arbresi) who moved to
America in 1929. According to the author of the project, such a flag would be recognized by all
Albanians around the world, recalling the historical ties of people living in Kosovo with Albanians in
Albania, Macedonia and the Preševo Valley, Chameria in Northern Epirus, and Italy. According to
DioGuardi, the alternating stripes would provoke transparent association with the US role in Albanian
history: President Wilson’s support for the establishment of the first modern Albanian state, NATO’s
intervention and driving out the aggressor Milosevic, and the assistance that Kosovo received in its
initial institutional building and statehood establishment after 1999 (Pavković 2000: 185-200).
According to him, it is the flag that is able to seize the “souls and hearts” of all the Albanians18.
In fact, DioGuardi didn’t offer a brand new symbol, but a variation, following the existing one of
the US from close distance, with just adding certain elements of Albanian ethnonational visual
trademark. It relies on canonized symbolism, rooted in ethnonational history narrative, whose reception
has long tradition and could be easily predicted. So, forging national flag like DioGuardi’s one is not a
risky enterprise. It is a step into the territory of the canon, in other words – into the field of cliché.
Quotes from the American flag would probably not be found embarassing, given the strong proAmerican attitudes in Kosovo that time. In the center of Pristina until 2011 “American popcorn” was
selling on the street. When hungry and in a hurry at the pedestrian street “Mother Teresa in Prishtina,
you could buy fast food, named “American hot dog”. Private houses all over Kosovo were symbolized
by Us flag, frequently waving alongside with the Albanian one as a gesture of gratitude to the Great
Power, who conceived Kosovo independence in the eyes of Kosovo Albanian citizens.
It is worth recalling that during the first years after the re-establishment of the Museum of Kosovo
– now one of the main state cultural institutions of Kosovo – the second floor of the historic building,
which has been housed since its inception in the 1950s, was entirely dedicated to a permanent exhibition
reflecting America’s contribution to Kosovo newly born statehood. The only hall there was nominated
America for Kosova/Amerika për Kosovën. The exhibit involved items with no public, but private
significance, such as the white hat in cowboy style, with which on Madeleine Albright landed for the
first time at Pristina airport. A flag from one of the demonstrations in favor of the Kosovo cause in
Illinois, USA, organized by the local Albanian community was also exposed. The uniforms of American
volunteers in KLA detachments could be seen as well. Those uniforms were attributed with emblems,
including both US and Albanian symbols.
16
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The artists who took part in the February-March 2007 exhibition are also taking part in the official
Kosovo national flag competition. Some of them apply with artistic ideas, which were already known
due to “Symbols of Kosovo” exposition a few months earlier. Among them was the artist Zake Prelukaj,
who reached the penultimate round with a series of works relying on the image of the prehistoric
“Goddess on the Throne” – archaeological finding, dug in Kosovo and considered as the founding stone
of the conception about Dardanian origin of modern Kosovo Albanians. Three of all four drawings
produced by Zake and Fatos Prevlukaj depict the head of the Goddess figurine. In one of them the
Albanian eagle was also present, but given at white-blue background.
The figurine itself is a Neolithic terracotta, 18.5 cm height, belonging to the Vinca culture. It was
found in 1956 during excavations in the village of Predionitsa/Tiertoria, located today in the urban
territory of Pristina. Archaeologists insist that its precisely crafted head, well elaborated nose and
almond-shaped, accented eyes are the main features of so-called Pristina art style (Berisha 2012: 26). It
is considered as emblem of the Kosovo capital, and in the last almost two decades it has been perceived
as a symbol of the beginning of the civilized settlement life in Kosovo during the Neolithic era.
In the proposed set of flag projects by Prevlukaj several narrative layers could be identified. The
first is the universal one – the figurine is Neolithic and can be tied to narratives with no ethnic or national
implications. It originates from a period when there were no nationalities. Tribal social structure was
certainly existent. According to official Kosovo historiography, the Illyrian group, whose branch was
the Dardanians, began to take shape in the Neolithic time. In antiquity, the Illyrians were to gain lasting
fame after they managed to seriously hinder and frighten their Roman conquerors. That’s why the
“Goddess on the Throne” narrative could serve in two functions being situated in two reception contexts.
For foreign partners it could function as radically distant to all the nationalistic claims and conflict of
the region. Kosovo Albanians in their turn associate the figurine to a key narrative, involving the crucial
concept of Kosovo Albanians ethnogenesis, which is always interpreted in ethno-nationalistic
framework (Ćirković 1997: 24-28, Bouzan 2016).
The myth of Illyrians’ unparalleled bravery emerged in the Antiquity, when Roman conquerors
met significant hardships while invading Western Balkans. Strength, courage and bravery may not be
necessarily associated with an ethnic marker, but the case here is the opposite – according to the classical
nationalism, moral values and ethical virtues are always attributed to the whole community. Th small
figurine, depicted on the Prevlukaj flag projects, has the subject has its traumatic biography, closely
linked to the ethnic conflict between Serbs and Albanians in Kosovo. In a place, where traumatic
personal memory still dominates in the social landscape (see Kosovo 1999, Simić 2006, Osmani 2013,
Osmani 2016), ideological figure like that makes the connection between people and the archaeological
object even more emotional. Memory for mass massacres of civilians is still vibrant (Abraham 2015:
263-264).
In 1999, while withdrawing from Kosovo province, the Yugoslav administration took with it 1,247
of the Kosovo Museum’s most valuable items, part of its permanent exhibition, with a formal reason to
participate in an exhibition in Belgrade. After intensive negotiations and political pressure, inserted by
the international community and personally by Michael Steiner, head of UNMIK (2001-2003), only one
of those artifacts was returned in Pristina – the “Goddess on the Throne”. The return of the object back
to Pristina was legalized as a loan, similar to taking books from library – in front of the Peoples’ Museum
in Belgrade, Steiner filled in the borrowing documents. It was clear for almost everyone that formally
the procedure was named loan, but actually it was restoration to the institution, who originally owned
the figurine. All of the remaining 1,246 museum objects are still in Serbia (Sahiti 2013). Some of them
were part of exhibitions such as the one, which took place in the gallery of the Serbian Academy of
Sciences and Arts, entitled “Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija from the Neolithic to
the Early Middle Ages” (1998). Allegedly, these objects are still in Belgrade. There is no doubt that
they will not be shown soon, as their appearance will rekindle Pristina’s claims to be returned to the
institution to which they belong initially.
The small figurine embodies the self-image of the Kosovo Albanians as a tenacious people destined
to survive, overcoming all difficulties. The fate of Kosovo Albanians and Albanians in general could be
paralleled to the history of the statuette. First, it fell into the hands of the enemy and was severely
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endangered. Nevertheless, it survived and all the vicissitudes of the fate and finally was restored to its
original place in the Museum of Kosovo. For centuries, Kosovo Albanians were also faced with
numerous menacing threats, but they demonstrated all the virtues of their nation and overcame all the
obstacles to establish Kosovo state. It can be said that the history of this small object is metaphorically
reflects the fate of the nation, considered in its monoethnic version. This is how prehistory could fit into
the perspective of nationalism – a technique similar to the joining the prehistoric culture of the Varna
Chalcolithic necropolis to the Grand narrative of Bulgarian ethnogenesis.
Concerning National flag contest, Kosovo publicity offered various points of view. For example,
Arbor Hadri, director of the Museum of Kosovo in Pristina, welcomed the competition with positive
expectations. He articulated an interpretation of “Goddess on the Throne”, according to which the
prehistoric small statue has no potential to trigger nationalist energies and conflicts, so integrating it
into the future Kosovo flag would avoid further inflammation of the local ethno-nationalism19. Although
peripheral one, this view also has its supporters, and their number is growing in sync with the decline
of revolutionary enthusiasm in society. This conclusion could be verified by observing the gradual
electoral decrease of the political parties led by former KLA commanders Hashim Thaçi and Ramush
Haradinaj.
Amongst the proposals for the Kosovo flag, which have reached the final stages of the selection
process, there are several works based on the red-black or red-black-white color palette, on which there
are no symbols or the symbolic elements on them could not be considered as ethno-oriented. There were
also several flag projects are based on alternating red, black and white stripes, arranged horizontally or
vertically in equal proportions. In these cases, the white element usually occupies the middle part of the
flag field when vertically divided, it fills the lowest strip in the horizontally divided ones. At least one
of the projects represents a diagonally halved flag, whose divider is a thin line in white, placed on red
background on the right and up, and black one on the left and down, ornamented with white five-pointed
stars, situated on a black triangle. Often, the number of stellar elements is not burdened with certain
symbolism except cases, where stars were 9 or 10 – numbers, traditionally associated with the ancient
idea of perfection, given as a complete decade. One of the projects contains five narrow bands, one
above the other in a row of red-white-black, repeated in a mirror image. The Albanian flag quote is
unquestionable here as well.
Particularly impressive is a group of flag projects, embracing the geographical image of Kosovo
as central element. In the first project, the design is extremely simple – background is dark blue, on it
Kosovo geographical representation, filled with white, stands out. In the second one, the geographical
element is smaller and surrounded by stars – 5, 6 or 12 in its variants. In the five-star version, the stellar
element, situated just above the cartographic image, is larger than other ones. The author explained that
stars are metaphors of the ethnic communities in Kosovo national composition, and the bigger one is
dedicated to the prevalent one – the Albanians. This project reached the last selection round, but it didn’t
win. Its authors were the artists Besnik Nuli – currently artistic director of a television channel in
Kosovo, known with his nationalistic views; and Mentor Shala, executive director of Kosovo’s staterun RTK (Radio Television of Kosovo), also recognized with his nationalist attitude (Ermolin 2014:
158).
The final round
In an attempt to avoid another point of conflict, the international administration mission in Kosovo
employed jury of international experts for the National Flag Competition20. The collective body was
chaired by Hajredin Kuci21, a lawyer, lecturer and vice-rector of the University of Pristina, member of
the Kosovo Assembly, Minister of Education, Science and Technology during the interim international
government, one of the fathers of the Kosovo Constitution, Deputy Prime Minister in the office of the
former KLA unit commander Hashim Thaçi, a nationalist, member of the Democratic Party of Kosovo,
led by the above quoted Thaçi, author of a book on Kosovo’s independence.
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The number of artists and flag projects, found matching the competition requirements, was great.
Many of the ideas proposed were quite similar. The making of a national flag is a conservative zone in
which creative impulses are limited by strict rules. In this case, certain limitations were also imposed
by the international selection committee. However, three flag projects passed through the final selection
round22.
The design of the first two was based on an identical tri-stripe base, consisting of red, white and
black equally. One of the projects stops there, adding nothing to the tricolor. The second one inserts a
black spiral in the center of the white middle third of the flag field. The spiral element could be
interpreted entirely according to the heraldic cliché: as a symbol of eternity and perfection. The
reference here leads not only to perfectness as abstraction, but also means a specific object – the upper
part of the coat of arms, used to identify the interim international rule of Kosovo with its six spiral
elements. Red and black is not avoided here either, although the reference to the Albanian flag is
formally neutralized by introducing hue difference and by using the above-mentioned white dividing
stripe between the red and black thirds of the flag project.
The third image consists of a dark blue background, taken literally from the European Union flag,
on which a cartographic image of Kosovo is mounted centrally. The project had two variants. In the
first one, the geographical contour was filled with solid white and was framed by five yellow stars. In
the second stars are placed in an arc above the cartographic image, and the colors are inverted – the
geographical detail is solid golden yellow, and the pentacles are white. The number of them is
signifying: they are six, representing the six ethnic groups in Kosovo, expected to build a modern nation
together with no references to the contested past: Albanians, Serbs, Roma, Gorani, Bosniaks, Turks.
However, the first version of the winning Kosovo national flag project, contains a hint, which could
be experienced traumatically by minority communities, recalling about the controversial past – the
Kosovo Albanians’ majority (Di Lellio, Salihu 2014: 115-123). For example, Serbs still relate the
minority number of them as a consequence of The Great Migrations from 1690 and 1739, when
numerous Serbs fled from Kosovo to the Habsburg Empire. Kosovo myth, which is still a noticeable
factor in the collective imagination of the Serbian citizens (Anzulovic 1999, Sells 2001: 180-198),
explains the Albanian ethnical prevalence in Kosovo as a consequence of the “Ottoman slavery”, which
forced the majority of their part compatriots to leave their homeland in search for salvation and more
secure life.
For Kosovo Albanians, the demographic picture of Kosovo could be seen as relatively stable
throughout history. The number of Serbs in Kosovo decreases as a tendency, but this phenomenon
should be attributed only to the situation after Kosovo war and not before it. Furthermore, most of
Kosovo Albanians think themselves as originally multicultural people. In 2008 in the center of Pristina
young people were distributing brochures for free. The brochures narrative was bilingual – Albanian
and English. According to that narrative, medieval Orthodox monasteries in Kosovo were built by
Albanians. That claim was accepted as proven fact, it should be regarded as an argument for Albanian
people as substantially marked with tolerance from the beginning of the time. As expected, in
accordance to the logic of new-romanticist nationalism, the argument, taken from the past, is
mechanically transposed to the situation today.
It is also important to know that according to the official version, the ethnic groups in Kosovo are
not five, but six. This project is a good example how ethno-nationalist message could be entangled into
a multicultural framework. The vast majority of Kosovo Albanians, including Kosovo art elite, still
understand their community in ethnic dictionary, that’s why this attitude is found reflected, even though
not explicitly, in Kosovo national symbols projects. Considering Kosovo context, nation and
nationalism are still thought in synonym order.

22

Ibid.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

211

The winning project
The competition ended successfully for the proposal by the artist Muhamer Ibrahimi, whose work
were nore or less to adapt the proposal, made by Besnik Nuli and Mentor Shala to the jury
recommendations. Then, it fully met the criteria set in the terms of the competition. It is equidistant
from the national symbols of Albania and Serbia; it does not copy or resemble an emblem of any country
or institution. The Ibrahimi idea addresses unambiguous message about pro-European civilization
orientation of Kosovo Albanians as guarantee for the European future of the state and society with no
ethnic conflicts. A platform that the Euro-American institutions, played decisive role in the
establishment of Kosovo statehood, insist to be the key point of the agenda of Kosovo society regardless
of its political regime and ruling party of coalition. The flag represents dark blue canvas, on which a
geographical image of Kosovo is depicted centrally. Six stars in an arcoid shape are placed above
cartography image. As already mentioned, they symbolize the six ethnic groups that are expected to
create the new Kosovo society.
In the last six to seven decades, flag images with geographical outlines are introduced in conflict
areas, where cultural heritage imagery is initially marked with contested interpretations. In vexiology,
geography is seen as a mean to forge national symbols, avoiding conflict potentials associated with the
clash of rooted historical narratives on a nationalist basis. From Western viewpoint, such a decision
finds the formula of ideological neutrality. Geography is thought of as a value-neutral counterbalance
to history, overloaded with controversial narratives. A map representation is much harder to be burdened
with signs, referring to the contested past, thought usually in new-romanticist perspective. Geography
is seen as a tool for positive social planning, capable of replacing history from its leading position in
collective imagination.
New national symbols are not accepted with warmth by all the sides of the locality. The attitude of
Kosovo Albanians towards the new national flag is ambiguous, but they are still predominantly attached
to the Albanian one. Yet, almost all the public enterprises in Kosovo, which gather multitude of citizens,
supporting a cause, protesting or celebrating an event, are symbolically supervised by the Albanian
double headed eagle with rarely seen EU, USA or official Kosovo flags waving. The newly forged flag
is still impossible to be recognized as statehood foundation stone and to provoke emotional attachment.
Newly born Kosovo flag was not warmly welcomed in Drenica – a district in Central Kosovo,
where the main secret bases of KLA were located. Therefore, the popularity of the revolutionary
struggle, which is symbolically connected with the Albanian national idea, is still very high there.
Locally, the majority of citizens is nationally conscious and ethnonationalism’s voltage is intense, so
local population uses the Albanian flag as main manifestation of national identity with no room for other
symbols of group belonging. All the monuments and memorial complexes there are marked with KLA
and Albanian symbolism, the same is valid for KLA veterans’ clubs, which can be seen in almost every
village like in nowhere else in Kosovo (Halimi-Statovci 2014).
The attitude towards the Kosovo political project among local Serbs is slightly variable – the
majority considers it as a historical misfortune that will to be corrected soon and Kosovo will rejoin
Serbia. In the North Kosovo corner – a territory, inhabited by ethnic Serbs – Belgrade is still in rule,
even though informally, using local Serbian citizens for power transmission, and they constantly oppose
to Kosovo institutions. They are always highly mobilized, highly traumatized, Northern Kosovo Serbian
community is bounded by Serbia from three sides, that’s why ethnic conflict smolders in standby.
Serbian people from the Kosovo North live with the conflict, they are convicted to barricades, Molotov
cocktails, gunfire and violence. They feel themselves living in permanent danger, so it is not unusual
for them to resist to Kosovo institution in their attempts to impose the new flag.
The situation is slightly different, concerning Serbian origin Kosovo citizens, living Southwards
from Pristina in so called enclaves. For many of them, the Yugoslav wars remained at considerable
distance – there were no frontline close to them. The guerrilla fight from mid 1990s on also was not
experienced empirically, but in a media distance. They were regularly informed by media about what
was happening in Drenica (Central Kosovo), Peć/Peja (Western Kosovo), Prizren (Southwest Kosovo),
but almost none of them was personally involved in the conflict. Battles were fought on the TV screen
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and on the newspaper’s pages. Thus, Southern Kosovo Serbs. Remaining unwilling to recognize Kosovo
independent state, are more receptive for Kosovo flag, if it is not Albanian one.
In addition, it is worth mentioning that the attitude of official Pristina to the dark blue national flag
sometimes is also inconsistent. The best example here is the flag of the Kosovo Armed Forces, which
includes both the canonical Albanian red background and the eagle, which is not two-headed as the
canonized one. Formal distance with the sign of Tirana was kept, but the ethnonationalist symbolic
framework is preserved, reproducing the idea of the mythical and mystical togetherness of all the
Albanians, represented in the majestic bird. The Euro-correct imagery code is also respected – six
yellow stars are located above the bird figure, as formal metonymy of the six constituent ethnic groups
in the Kosovo civil nation project. Actually, such an ideological melting pot smelts the fragile content
of the multicultural message, giving priority to the resistant one – the ethno-nationally centered.
The flag of Kosovo can be seen as imposed from the outside. The “Symbols of Kosovo” exhibition
and the competition after it clearly show the two trends in Kosovo group identity dynamics – the
recognition of the Albanian brand vision as valid for Kosovo Albanians, and the desire of the artistic
elite to reconcile the ethno-national blend, unacceptable to Euro-American partners, with the universal
one, introducing explicit quotations of the EU flag and the flag of Kosovo interim self-government as
legitimation formula.
The coat of arms and anthem of the Republic of Kosovo
The coat of arms of Kosovo is in direct correspondence with the flag. It represents a dark blue
shield depicting an ocher-filled cartographic element decorated with six yellow pentacles. Once a proper
decision is reached in the flag’s case, so it can be unproblematically reproduced, doubling the
ideological message and matching the aesthetics code.
Coming to the anthem, it proved to be challenging indeed task. Forging new Kosovo national
anthem confronted international experts’ jury and Kosovo cultural and political leaders with real
aporia23. It is clear to everyone that the song should be composed by a contemporary Kosovo composer
– in the past, there are musical compositions, made by Kosovo composers, but none of them fitted the
competition requirements. Kosovo stepped in its Modernity relatively late, that’s why today’s Kosovo
music is still heavily influenced by the folklore. Much of the contemporary music created in Kosovo
follows folklore samples at close range, including classical music genre, hymnography etc.
The easiest solution here is to adopt the Albanian anthem24 – it is warmly met by the majority of
Kosovo Albanians. However, no other ethnic community except the Albanian one was ready to
recognize a song, which is established as national trademark of a neighboring country long ago. So,
such a decision was rejected, being grounded on the same argumentation as the denial of the black
double-headed eagle on red background for Kosovo national flag.
The first impulse in search for Kosovo national musical emblem – again – was linked to the
President Rugova. He offered the song entitled “When Kosovo Was Consecrated” (“Kur ka ra kushtrimi
n’Kosovë”). Its author was Rauf Domi – classical musician, composer, lecturer at the Music Academy
of Kosovo, many times excelled by numerous awards (mostly at the national level), distinguished since
the time of Tito’s Yugoslavia25. In 1992 he became associate member of the Kosovo Academy of
Sciences and Arts, and 4 years later he was elected as full academician. One of the main sources for his
art inspiration was Albanian folklore, and his most famous opera “Arbresh Wedding”, staged at the
National Theater in Pristina in 2003, is realized in folklorish style. He is also author of music for 7
movies and 6 TV series.
Musically, “Kur ka ra kushtrimi n’Kosovë” is inspired by Albanian folklore. It is composed in
march genre conventions, but the influence of the traditional music is decisive. It sounds like an epic
song, dedicated to a folklore hero, who saved the people – a blend, which reminds for the revolutionary
struggle for Kosovo independence, but these events are not assessed in shared value framework by all
the ethnic communities. It is featured with lyrics, which are also unacceptable for Western partners and
23
24
25

More about the clash between Nationalism and Democracy on the field of the national anthem – Abril 2012: 77-94.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6718105.stm
Biography of Josip Broz – Ридли 1995, Симич 2011.
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non-Albanian Kosovo citizens. “Kur ka ra kushtrimi n’Kosovë” is entirely based on the heroic narrative,
dedicated to KLA struggle, although the name of the organization is not mentioned. It is entirely based
on the neo-romanticist dictionary of the guerilla fighting, conceptualized as a purifying national
revolution. The sacred triad of the nationalism is present: the highland mountains, the fighter, and the
martyr. The song reproduces a standard narrative about Kosovo liberation and its actors, which is
present in the actual history textbook in Kosovo. However, it is impossible to be approved by the
international partners due to its ethno-nationalist engagement.
That’s why “Kur ka ra kushtrimi n’Kosovë” was not officialized as a national symbol proposal, so
it didn’t enter the competition. It is unacceptably far away from the competitions’ guidelines. It is also
not matchable to the national anthem according to its professional field limitations – folklore-based
marches with lyrics, related to the contested past narratives, lays completely out of the idea of national
hymn as unifying social planning tool.
The proposal for the Ode to Joy as Kosovo anthem also resonated. Understandably, it was met with
no enthusiasm by local citizens. Foreign music can hardly be accepted with positiveness for national
emblem. The idea of nation is equal to emotional attachment of its citizens to the group, its institutions
and symbols. A national symbol, whose author is foreigner, is doomed to remain cold, emotionally
distant and not recognized by the local citizenship.
On March 12, 2008, less than a month after Kosovo state was born, the Assembly announced a
competition for national anthem26. The deadline for submission of proposals was unexpectedly short –
until 31.03.
Four days before the Constitution of Kosovo was inured (June 15, 2008), Parliament made its
decision and chose a melody for the Kosovo national anthem. It was an instrumental composition,
entitled in a politically correct way as “Europe”. The music was written by Mendi Mengjiqi, a musician
from the younger generation of artists (born in 1958). He studied in Slovenia, graduated in Poland. In
his biography, he occupied a cathedra at the Faculty of Arts at the University of Pristina. He is also
author of pop music, oratorios, works for symphonic orchestra, compositions for the film industry, even
music for children. His works include pieces, inspired by Albanian folklore as well: a key fact that
legitimizes the national anthem by him in the eyes of the Kosovo Albanians.
A decade after the beginning of Kosovo’s statehood, its official anthem remains without official
lyrics. In the eyes of both communities, there is no option for national anthem lyrics, which is not
implied with the dictionary of the ethnic conflict. In Kosovo context, each language is automatically
translated into the chthonic expression of the national essentiality (Кьосев 1997: 76). On the occasion
of the 10 years anniversary, the author of the music confessed that he wrote a text to it, but he thinks
Kosovo society is still unprepared to hear it with no prejudices, deriving from the conflict past. He was
also explicit, that there’s no any ethno-colored content in his anthem lyrics, but messages from the
semantic order of the globality.
In Kosovo, the majority still insist that the anthem of Albania, born almost together with the
Modern Albanian state in 1912, “Himni i Flamurit”, is the sound of their national identity. Kosovo
Serbs, in turn, continue to mark their highest-ranking official events with the “Christ God” („Hriste,
Bože“), also known as the “Hymn of the Kosovo Heroes”27. A song, referring to folklore narrative about
the Kosovo battle and the heroism of the Serbian army. According to the canonized version of Kosovo
myth (Anzulovic 1999, Sells 2001: 185-198), its central narrative is dedicated to the hero Milos Obilić
– son in law of the Moravian Prince Lazar Hrebeljanović, who personally stabbed Murat, saving Europe
from the Islamic threat in 1389. The Kosovo Battle narrative is also a matter of a century-long
controversy between Serbian and Albanian historiography28. Finally, Kosovo also took part, claiming
that the killer of Murat was actually Kosovo Albanian (Di Lellio 2009).

26
27
28

https://balkaninsight.com/2008/03/12/kosovo-searches-new-national-anthem/
More about unofficial anthems – Bohlman 2004: 150-154.
Serbian interpretation of the Kosovo Battle: Бој 1992; Битка 1989. Albanian one: Beteja 2005. A summary of Serbo-Albanian
conflicting interpretations – Детрез 2008: 8-37.
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This song also refers to the Special Operations Unit – a special police detachment, involved into
anti-KLA campaigns in Kosovo 1996-1999, where emblematic paramilitary commanders from
Yugoslav wars were employed. It was its official hymn.
According to Catherine Baker, “Music in the post-Yugoslav conflict was clearly used as a tool of
ethnopolitical conflict in three ways: accompaniment to violence, morale-raising and conceptual
separation” (Baker 2013: 425). Practically, all the songs, which could be associated with violence as
“Kur ka ra kushtrimi n’Kosovë” and “Hriste, Bože”, function as traumatic personal memory recall. It
calls up the elephant in the room (Lakoff 2004), but in the most painful way.
Official Pristina sanctioned positively the new anthem and uses it when the occasion requires it,
although it is clear to everybody that many members of Kosovo’s political elite – mainly politicians
with ethnic Albanian roots – see it as a necessary evil, part of the state’s legitimacy as a full member of
the international community, respecting human rights and multicultural tolerance values.
Conclusion
The flag, anthem and symbols of the nation, regardless of their symbolic capital, are not capable
of solving any social problem. Emigration, caused by the desperate feeling of lacking opportunities for
personal and professional realization, has no ethnicity. Shared dissatisfaction by the results, achieved
by the politicians in Kosovo, is more and more dominant. It was due to dysfunctional institutions and
affects all citizens of the country with no ethnic regard. To this day, Serbs emigrate predominantly to
Serbia, while Albanians flee to Western Europe and North America in search for better life opportunities
and rationally organized society. Four years ago, a friend of mine, a Kosovo Albanian working in the
European institutions in Pristina as a translator, who was abundantly paid in the measures of the local
standard, a staunch patriot and devoted nationalist, a fan of the red and black color code and attached to
the two-headed Albanian eagle, regardless of his relatively good realization in the Kosovo capital, chose
the road beyond the Great Pond and currently lives happily in Vancouver, Canada.
Battles, kindled by XIX c. nationalism and its contested histories, are more and more irrelevant to
the peoples’ life today. In XXI c. struggles for symbolic dominance are outdated. Citizenship is less and
less willing to invest in the nationalistic clash. Who is more ancient ad who the historical rights figure
could be legitimately attributed to is less and less recognized as a social value. High level of mobilization
cannot be maintained for long with no measures against corruption. Burning emotions are not healthy
for the society to be kept at their highest level for decades. Attachment to the symbols of collective
identity is slowly cooling down. In Southeast Europe, the rational acceptance of history and the
renunciation of enmity based on the ghosts of the past is still a long way off. The processes are not over.
The end is open. It is a long exposure photograph of the last three decades, tracing the process of how
the society was rooted in and eradicated from history, swapping it with geography, seen as a solution
for centuries-lasting ethnic conflicts.
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MEHMET ÂKİF GİBİ YAZMAK: ORHAN SEYFİ’DEN
GÖSTERGESEL BİR TAKLİT
WRITING LIKE MEHMET ÂKIF:
AN INDICATIVE IMITATION FROM ORHAN SEYFI
Dinçer APAYDIN

Abstract
Mehmet Âkif Ersoy, the poet of the Turkish National Anthem, is a writer who takes care of the
society and transforms the problems of daily life into the material of the poem in a realistic manner,
especially in the poems that he included in the first book of Safahat. This observant attitude, which
established the poetry language of Âkif, gave Safahat an identity based on the principle of storytelling.
As an indicator of the critical-realist attitude, it can be argued that a sarcastic discourse becomes evident
from time to time in this expression. Yeni Kalem, which started to be published four years after the
proclamation of the Republic, was published by Orhan Seyfi [Orhon] and continued with twenty-five
issues. In its content, the presence of an attitude criticizing the lifestyle, social life, some social
problems, briefly the actuality of the period stands out. Published poems also generally fit this approach.
It seems that some poets, whose names are mostly outside of the mainstream poetry understanding and
who stand out with their ironic attitude in the language they use, appear in the magazine with their
various texts. Nevertheless, the poems of Faruk Nafiz [Çamlıbel] and Orhan Seyfi [Orhon], who are
known to display a humorous and critical attitude in the poems they wrote with Kalender and Fiske
pseudonyms, although they are part of the mainstream, are also found in the same magazine. Orhan
Seyfi [Orhon] published a poem titled “İftar Sofrasında” in the nineteenth issue of the magazine,
published on February 23, 1928, using the name “Fiske”. This text has been misleadingly presented in
the magazine as if it belonged to Mehmet Âkif. This poem, which becomes evident with the aspects
similar to the poetry style of Âkif, can be read as a verse by Orhan Seyfi to the poet. Considering that
the month of Ramadan in 1928 started exactly on February 23, when the magazine was published, Yeni
Kalem's attitude towards current issues becomes more understandable. In this study, the poem will be
examined and its features similar to and differentiating from Mehmet Âkif's style will be mentioned.
Key Words: Mehmet Âkif Ersoy, Orhan Seyfi Orhon, Fiske, Yeni Kalem, Critical Realism.
Orhan Seyfi Orhon’un 6 Ekim 1927-5 Nisan 1928 tarihleri arasında yirmi beş sayı çıkardığı Yeni
Kalem, edebî ve mizahi içerikli bir dergidir. Erken Cumhuriyet döneminin edebî içerikli süreli
yayınlarında rastlanan memleketçilik söyleminden veya sanatta idealizmi benimseyen anlayışından
uzakta görünen dergi, dikkatini sürdürülen hayata çevirmiş ve aktüalitenin getirdiklerini eleştirel ve
eğlenceli bir üslupla okuyucuya sunmuştur. Yöneticileri, Yeni Kalem’in ortaya çıkışı nedenini medar-ı
maişete bağlamış ve derginin adında yeniliğiyle vurgulanarak geçen “kalem” sözcüğünün göstergesel
bağlamını da artık ataletle anılan kalem sahibi olma sıfatını değiştirmek üzere kurgulamışlardır
(Donbay, 2009: 81). Dolayısıyla yayımladıkları edebî metinlerdeki üslubun mizahi hiciv ekseninde ve
iğneleyici olduğunu kestirmek zor değildir.
Mizah yayıncılığındaki tecrübesiyle bilinen Orhan Seyfi’ye Yeni Kalem’de –özellikle şiirleriyle–
eşlik eden şairler arasında Faruk Nafiz Çamlıbel, Hüseyin Suat Yalçın, Abdülbâki Fevzi Ulubay, Fazıl




Bu bildiride işlenen konu daha önce Türk Dili Dergisinin Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Özel Sayısında (Mart 2021, Yıl:
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Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Ali Hadi Okan gibi isimler yer alır. Bir kısmının ortak noktası, daha
önce birçok mizahi dergi ve gazetede bulunmuş olmalarıdır. Yeni Kalem’de şiir yayımlarken Faruk
Nafiz’in “Kalender”; Ali Hadi’nin “Nefi-i Zamane”; Hüseyin Suat Yalçın’ın “Gave-i Zalim”
mahlaslarını kullanmaları da ortak bir tutumun göstergesidir. Orhan Seyfi de ana hatlarıyla alaycı olarak
nitelendirilebilecek bir üslupla yazdığı metinlerde “Fiske” mahlasını kullanmaktadır. Böylesi şiirlerin
ortak noktasıysa yazıldıkları dönem için “eski” olarak nitelendirilebilecek bir kelime kadrosu ya da
biçimsel özellikler taşımalarıdır.
Yeni Kalem’in 23 Şubat 1928 tarihli ve 19 numaralı –1928 yılındaki Ramazan ayının ilk gününe
denk gelen– sayısı, daha kapağındaki kompozisyondan anlaşılacağı üzere birtakım dinî meseleleri konu
edineceğini haber verir. Konunun ele alınışındaki ölçü, eleştirelliktir. Sayının 14. sayfasında yer alan
“İftar Sofrasında” adlı manzume ise okuyucuyu yanıltabilecek bir biçimde, Mehmet Âkif tarafından
yazılmış gibi sunulmuştur. Metin; adıyla, karşılıklı konuşmalar hâlinde sürdürülen bir manzum hikâye
şeklinde düzenlenmiş üslubuyla, arkadaşının evine konuk olan bir hâfızın iftar vaktinde yemeği fazla
kaçırmaları sonucu camiye gitmemek için bahane uydurmalarının konu edilişiyle Âkif’i
hatırlatmaktadır. Manzumenin sonunda Mehmet Âkif imzasının bulunması ise bu zannı
pekiştirmektedir. Ne var ki bu manzume, sayfanın bir köşesine sıkıştırılan “Onlar gibi” üst başlığı ile
verilmiş, imzanın devamında da müstensihinin “Fiske” yani Orhan Seyfi olduğu açıkça bildirilmiştir.
Aslında, 1928 yılında Mehmet Âkif’in kendi rızasıyla mizahi bir dergide yer almasının pek olası
olmayışı, manzumenin dilindeki müstehzi tavrın ve kelime kadrosunun Âkif’in dili ile örtüşmemesi ve
dahası bu metnin Safahat’te veya herhangi başka bir kaynakta bulunmayışı da “İftar Sofrasında”nın
Âkif’e ait olmadığının apaçık göstergeleridir. Bununla birlikte Âkif’in üslubunun taklidi ve
manzumenin içinde bulunulan bağlam ile iyi ilişkilendirilmesi sayesinde Orhan Seyfi, “onlar gibi”
yazmak hususunda başarılı bir yanılsama meydana getirmiştir.1
Şüphesiz, bu hamle okuru doğrudan yanıltmak için yapılmamıştır. Yeni Kalem dergisinin eleştirel
gerçekçi yayın politikasına uygun olarak mizahi üslubuna tarihsel bir dayanak arayan Orhan Seyfi,
odağına Mehmet Âkif’i alarak hicvini iki yönlü bir düzleme taşır. Bunlardan ilki, metnin konusunu
oluşturan bu iki insan tipinin mensup oldukları din ve kültür dairesinin ritüellerinden kaçması, üstelik
her türlü davranışta aşırıya kaçmaktan sakınmanın esas olduğu oruç ibadetinin niteliğine iftar yemeğini
haddinden fazla kaçırarak suretiyle ters düşen bir davranış sergilemeleridir. İkinci yön ise Mehmet
Âkif’in şiir üslubuna ilişkindir. Orhan Seyfi’nin özellikle Fiske mahlasını kullanarak yazdığı metinlerde
Türk edebiyatının önde gelen şairlerini, zaman zaman onların üslubunu taklit ederek, üstü kapalı bir
şekilde eleştirdiği bilinmektedir. Örneğin kimi zaman ideolojik tercihlerinden kimi zamansa edebî
görüşlerinden ötürü hicvettiği Rıza Tevfik, Yahya Kemal gibi şairlere dair yazdıkları, “İftar Sofrasında”
adlı metindeki üsluba benzerlik gösterir (Orhan Seyfi, 1922). Dolayısıyla “İftar Sofrasında”
manzumesinin aynı zamanda Mehmet Âkif’in şairliğine dair bir eleştiriyi de kendiliğinden taşıdığı
kabul edilebilir.

1

Bu yanılgıya düşenlerden biri de benim. İncelediğim nüshanın çözünürlüğündeki düşüklükten ötürü sayfanın sağ üst köşesine
iliştirilmiş “Onlar gibi” ibaresiyle sol alt köşesinde yer alan “Müstensihi: Fiske” imzasını göremeyerek, “İftar Sofrasında” adlı
manzumeyi Dergâh (1921)’tan Varlık (1933)’a Türk Şiiri adlı doktora tezimde ve bu tezden hareketle yayımlanan Dergâh'tan
Varlık'a - Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 1921 – 1933 (Çolpan Yayınları, Aralık 2020) adlı kitabımda Mehmet Âkif’e
aitmiş gibi ele aldım. Metin, aslında Orhan Seyfi’ye aittir.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

“Onlar gibi”
İFTAR SOFRASINDA
-O nedir?... “Bom!” dedi bir şey!
-Bizim oğlan düştü!
-Yaşı kaç?
-Altıda var.
-İsmi?
-Mehmed Reşadî
-Hangi mektepte?
-Bırak deşme birader yaramı!
Böyle mektepler için sarf edemem on paramı!
Öğretir sadece dinsizliği, ahlakı bozar,
Çocuğun bilgisi yokmuş kim eder atf-ı nazar?
Yok ki bir medrese gitsin okusun!...
-Amca bırak!
Niyetin?...
Oğlanı kendim gibi hâfız yapmak!
-İşte top patladı…
-Yahu bu yürek!
-Bismillah!
Ne güzel çorba bunun misali bulunmaz billâh!
-Onu kim yaptı?
-Bizim kaynana…
-Nur olsun eli!
-Kereviz iyi olmuş, bu yürek terbiyeli…
-Beni sen patlatacaksın!
-Zarar etmez korkma!
Eritir bakladan al, üstüne birkaç lokma…
-Bu kadar zorlama yahu… Alayım bari nefes!
-Yüreğin sâfî hâlidir yağı…
-Enfes, enfes!
-Helvanın hatırı hiç yok mu canım?
-Kalmadı yer!
-Bastırır turşu hocam, bir kaşık olsun içiver!
Zerde gelsin mi?..
-Aman hiç bana gösterme… Götür!
Bu kadar şey de yenir miydi ki… Yarabbi şükür!
-Kahveler söyle nasıl, sade mi olsun?
-Sade!
Canlı bir levha-i ibret, diliyor, şehzâde;
Gece çıksak mı, ne dersin?... Hava bir parça ayaz.
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-Çıkarız sonra… Keyiflenelim şimdi biraz…
-Gitmesek camiye olmaz mı? Sen olsan da imam,
Biz de kılsak mı teravihi cemaatle, hocam?
-Olur, evlat, ama pek fazla yedirdin, şiştim.
Gerçi ben şalvarı ta sofrada gevşetmiştim,
Yine bak, küp gibi karnım… Şişiyor gittikçe!...
-Hazmolur şimdi…
-Hayır, fazla kaçırdım bu gece!
Önce bir kahve içip kendime azıcık geleyim;
Gideyim sonra da abdestimi tazeleyeyim!...
Tarih-i Tahrir: 10 Ramazanü’l-Mübarek 1343
Mehmet Akif - Müstensihi: Fiske (Yeni Kalem, S.19, 23 Şubat 1928, s.14)
Mehmet Akif’in özellikle Safahat’in ilk kitabında sürdürülen hayata yönelttiği dikkati, ondaki
eleştirel gerçekçi tutumun en önemli göstergelerindendir. Toplumcu gerçekçiliğe dayalı eleştiri
anlayışında sosyalist bir yazar olmadığı düşüncesiyle eserlerinin ihmal edildiği (Tural, 2014: 25) ifade
edilen şairin, yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı toplumundaki aksayan yönleri dolayımsız bir
anlatımla ifade ettiği, hatta yalnız kendisine has ince ve kimi zaman da alaycı bir üslupla bu eleştirel
tutumu pekiştirdiği söylenebilir. Safahat’in ilk kitabında yer alan manzumelere benzetilmeye çalışılan
“İftar Sofrasında”nın Mehmet Âkif’in kaleminden çıkmış olma ihtimaline ikna eden tarafı bu yaklaşım
benzerliğinden kaynaklanır. Elbette manzumenin daha ilk mısraları Mehmet Âkif’in böyle bir metin
yazmış olamayacağını düşündürür niteliktedir. Bununla birlikte metinde geçen tipler ve birkaç
mizansen, Mehmet Âkif’in “Köse İmam” ve “Mahalle Kahvesi” adlı manzumelerini hatırlatmaktadır.
Özellikle “Mahalle Kahvesi”nde geçen şu mısraların Orhan Seyfi tarafından bilinçli bir şekilde ters-yüz
edilerek “İftar Sofrasında” adlı metnin açılışını kurduğu söylenebilir:
[…]- Aman canım, şu bizim komşu amma uğraşıcı!
- Ne belledin ya efendim? Onun bir ismi Hacı!
- Çocuğu, ha mektebe verdim, ha vermedimdi diye,
Sokak sokak geziyor…
- Koymuyor mu medreseye?
- Koyar mı hiç? Arabî şimdi kim okur artık?
- Evet, gâvurcaya düştük de sanki iş yaptık!
- Binâ'ya üç sene gittimdi hey zamanlar hey!
İlim de kalmadı…
- Zaten ne kaldı? Hiç bir şey.
- Mahalle mektebi lazımdır eski yolda bize; […] (Ersoy, 1987: 100)
Yeni Kalem’de “Onlar gibi” başlığıyla yazılmış başka bir şiire rastlanmamıştır. Böylesi bir
hamleden alınan eleştiriler sonucu mu vazgeçildi yoksa hamlenin kendisi bir kereye mahsus mu
tasarlanmıştı, günümüzden bakıldığında kestirmek güçtür. Ancak büyük ihtimalle derginin –daha önce
de ifade edildiği üzere– Ramazan ayı başlangıcına gelen bir sayısında, dinî duygulardaki
samimiyetsizliğin eleştirilmek istendiği bir bağlamda Mehmet Âkif imzasına başvurmak iyi bir fikir
olarak düşünülmüştür. Bu durum, Orhan Seyfi’nin Mehmet Âkif’i duyuşunda samimi bir şair olarak
kabul ettiğinin bir göstergesidir. Orhan Seyfi’nin “İftar Sofrasında”yı kaleme alırken özellikle
Safahat’in birinci kitabında yer alan ve dış dünyayı alaycı bir dille tasvir edip eleştiren metinlerden
ilham aldığı; dil yönünden kendini ele verirken; yaklaşımıyla –daha doğru bir ifadeyle sağladığı
atmosferle– Âkif’i hatırlatmak konusunda başarılı olduğu söylenebilir. Daha önce de ifade edildiği gibi
Orhan Seyfi, burada iki yönlü bir mizahi hiciv kurmuş ve aynı zamanda Mehmet Âkif’in şairliğine ve
kişiliğine de bir göndermede bulunmuştur.
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THE SERBIAN NATIONAL ANTHEM AND
CHARACTERS OF THE PERIOD
Ema PETROVIĆ-MILJKOVIĆ1

Even before the official recognition of the independence of Serbia at the Congres of Berlin, in
1878, prince Mihajlo Obrenović, in the mid sixties of the 19th had announced a contest for a national
anthem, giving this task to the Ministry of Education of principality at the time, Ljubomir Nenadović.2
Until that time, although it was not official, the Serbs as a kind of anthem had used a song called
„Vostani Serbie“ (Arise Serbia) written by Dositej Obradović3. (https://www.ravnoplov.rs/slavnadositejeva-budnica-vostani-serbije/)
The poem by Dositej Obradović was printed in Venice, in the printing house of Pane Theodosius
in 1804. It was reprinted in 1833 in Belgrade and was published in 1911 as well, as part of the collection
of works of Dositej Obradović. Original booklet from 1804 has not been preserved in the Serbian
libraries, but its edition from 1833 had been printed as a reprint of the original edition, thus preserving
the basic text of the song and its cover page. The poem had verses and a refrain repeated after each
verse. (https://www.ravnoplov.rs/slavna-dositejeva-budnica-vostani-serbije/). Since this song had been
taken into consideration as the new anthem of Serbia, after the dissolution of Yugoslavia, its verses
would be quoted in the appendix of this paper. 4
It is very important to highlight that, although used as the kind of anthem as previously stated (but
it should be taken into consideration that Serbia was not fully independent at the time), the poem was
only recited. The melody was created in the last decade of the twentieth century, even by the three
composers: V. Baronijan, Z. Vauda i Lj. Manasijević. (https://www.vreme.com/
arhiva_html/513/25.html)
As it was already mentioned, the prince Mihailo decided to open a contest for the Serbian national
anthem. The person in charge for this task was Minister of Education of the time Ljubomir Nenadović.
It was expected that one of the famouse Serbians poets of that period, Đura Jakšić or Jovan Jovanović
Zmaj would write the appropirate verses. However, Jakšić`s version did not met the approval of the
minister Nenadović, who was accused for taking a bribe, and Zmaj Jovanović version was in fact ironic
poem, critisizing the Serbian authorities of the time. It should be pointed out that Zmaj`s satirical verses
were not against the Ottoman administration that was still present (although Serbia had a very waste
autonomy), but only against the domestic administration. (https://www.medias.rs/boze-pravde-dardavorina-jenka-srpskom-narodu)
Two years later, in 1868, the murder of Mihailo Obrenović took place. The anthem was no longer
even discussed. Prince Milan, who came at the Serbian throne in 1872. did not belong to the main
branch of his dynasty; his father Miloš, the son of Jevrem, the youngest brother of Prince Miloš, served
in the Romanian army and died in a battle with the Turks near Bucharest in 1861. Uncle Mihailo took
care of him the most. Four years later, in 1872, first as a prince, Milan became an adult and took power
into his own hands.
The Zmaj poem, by a chain of coincidences, would in a way, couple of years later, inspire the
verses of the poem “God of Justice”, which will after many events and changes become the official
1
2
3

4

Prof. Dr., University of Belgrade Faculty of Philology Department of Oriental Studies, Belgrade-Serbia.
More details about this contest and its participants in the further text.
Dositej Obradović (1739-1811) was a well known Serbian writer, professor, philosopher, poet, traveler, polyglot and first
Serbian Minister of Education.
The full text of the song, translated into English, is attached to this text as appendix II.
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anthem of the Kingdome of Serbia in 1882, and then of Republic of Serbia in 2004, and it is still today.
(https://www.lektire.rs/jututunska-narodna-himna-jovan-jovanovic-zmaj/)
In 1872 was created a theatrical play, dedicated to Marko Kraljević5 and fairy called Ravijojla,
famous personalities from the Serbian epic poetry. This play had the aim to increase the dignity of the
Obrenović family among the Serbs, and it ended with the verses: “God of Justice”.6
The play „Marko’s sabre “was written by Jovan Đorđević (1826-1900), the founder and director
of the National Theathre both in Belgrade and Novi Sad, in the occasion of adulthood of prince Milan
in 1872. The first presentation of the play in front of the audience was on 11th August 1872 in the
National Theatre in Belgrade. Its author, above mentioned Jovan Đorđević, was famous Serbian writer,
interpretor, and professor of history on the Belgrade High School, the precendent of the Belgrade
University.
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_
%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
The play „Marko’s sabre“ had epic ending, when Kraljević Marko and Ravijojla the fairy had sung
„God of Justice“. The poem was written also by Jovan Đorđević, the music composed by Slovenian
composer Davorin Jenko and was a grand finale of the play. It is interesting to point out that the words
of the poem were inspired by the Jovan Jovanović Zmaj satirical poem against Obrenović dynasty.
However, Jovan Đorđević made a really patriotic song, praising the prince and the Obrenović dynasty.
https://www.snp.org.rs/enciklopedija/?p=6865
The song had fast become very popular in the wider public. It had been sung in many occasions,
the people spontanesly begun to rise hearing the first verses, until it was proclaimed the national anthem
in 1882 when Serbia has become the Kingdome.
With the assasination of king Alexander (king Milan’s son) and his wife Draga Mašin, in 1903 the
Karađorđević dynasty came again on the Serbian throne. The national anthem had stayed the same,
although King Petar I Karađorđević had wanted to change it, again announcing the concours, but there
was no adequate alternative. Thus, „God of Justice“ has remained the Serbian National Anthem until
the end of the First World War.
With the creation of the Kingdome of the Serbs, Croats and Slovens, and then later the Kingdome
of Yugoslavia (1929), the question of the national anthem had become actual again.
The first verse of „God of Justice“ has become a part of the national anthem of the new kingdome,
composed out of three national anthems: „God of Justice“ (Serbian), „Our beautiful hommeland“
(Croatian) and „Forward the Flag of Glory Slovenian). The anthem begun with the first verse of „God
of Justice“, succeded by the first verse of „Our Beautiful Homeland“. The third verse was the first verse
of the „Forwar, Flag of Glory“, and it ended by the last verse of the Serbian anthem „God of Justice“.
Although the idea was that Serbs, Croats and Slovens were three constitutive nations of the newly
formed Kingdome, it shoud be bear in mind that the Dynasty was Serbian, thus some of the Serbian
national symbols prevailed. However, the King Alexander Karadjordjević (king 1921-1934) truly
believed in idea of Yugoslavia and proclaimed „Integrative Yougoslavism“ as his idiological base.
(https://kpolisa.com/KP15/kp15-I-4-ZoranAvramovic.pdf)
At the official web site of the Croatian Ministry of Foreign Affairs we read: „The National anthem
of the Republic of Croatia is "Our Beautiful Homeland". It was written by Antun Mihanović. It was
printed for the first time as "Croatian Homeland" in the 'Danica' newspaper in 1835. Under the name
"Our Beautiful" it became the Croatian anthem. A cadet named Josip Runjanin set Mihanović's lyrics
to music, with V. Lichtenegger noting and harmonising the piece in 1891. In 1891, during the exhibition

5

6

Marko Kraljević as he was called in the Serbian epics, was in fact Marko Mrnjavčević, one of the Serbian lords that served as
a vasal to the Ottoman state after the Marica battle. He was killed being a part of the Ottoman army in the battle of Rovine in
1396. However, in the Serbian epic poems he was created as a person who had fought the Ottomans and always was more
clever and braver then them, which is totally opposite to the historical truth. However, even today people in Serbia does not
put the equality sign between Kraljević Marko, great epic hero and Marko Mrnjavčević, also great hero, but not as described
in the poems.
The full text of the poem, translated into English, is attached to this text as appendix I.
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of the Croatian-Slavonian Economic Association in Zagreb it was sung for the first time as the Croatian
anthem under the title "Our Beautiful".
(http://www.mvp.hr/MVP.asp?pcpid=953)
The third part of the national anthem of Kingdome of the Serbs, the Croats and the Slovenes, was
Slovenian patriotic song „ Forward, Flag of Glory“. The verses of this song were written by Simon
Jenko and the music by Davorin Jenko in 1860. It is interesting to notice that, as mentioned before
Davorin Jenko was a composer of the melody of the Serbian national anthem „God of Justice“ as well.
This song today is the anthem of the Army of the Republic of Slovenia.
(https://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:759)
With the formation of FNRJ (Federalna Narodna Republika Jugoslavija, a.k. Federal People`s
Republic of Yugoslavia), after the end of the Second World War, the well known song „Hey the Slavs“
(Hej Sloveni) had become the national anthem of the newly proclaimed state. It soon became very
popular and widely accepted among the Yugoslav nations. Even today, 30 years after the dissolution of
Yugoslavia it is sung privately on some occasions. (http://www.arhivyu.gov.rs/active/srlatin/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/drzavni_simboli/himna.html)
However, the question of the Serbian national anthem had arisen again as early as 1991. Although
Serbia had stayed in the state union with Montenegro, called Federal Republic of Yugoslavia, and later
State Unity of Serbia and Montenegro, with the anthem still „Hey the Slavs“, many voices in Serbia
asked for the new, Serbian national song to be chosen.
The nineties were difficult times, both in the Serbian society, but also on the territory of the whole
ex-Yugoslavia as well. The terrible civil war, devastating economic crises, political instability could be
felt in every segment of life. In the question of anthem as well.
The first referendum about the anthem was organized in 1991. It is quite strange to organize
referendum for choice of the national anthem, but the difficult times had their own rules. At the
referendum voting population of Serbia could make were proposed three composition, to choose one:
The anthem of Kingdome of Serbia „God of Justice“, the above mentioned song „Arise Serbia“ and
very popular march fromt the First World War, called „March on the Drina River“.
(https://balkans.aljazeera.net/opinions/2021/6/17/srbija-opet-na-referendumu-zbog-pravosudjamijenja-ustav)
Not suprisingly, „The March on the Drina River“ had won. It was and still is very popular among
the Serbs. It is also the key song from the film with the same title. Since The First World War had taken
a very special place in the memory of the Serbs, it was not a surprise that his song won on the
referendum. (https://www.youtube.com/watch?v=36XMo-O5uy0)
But, this is not where the story of the Serbian national anthem ends.
This anthem, although in popular usage since dissolution of Yugoslavia in 1991, had become
official anthem of Republic of Serbia not before 2009. Some words had been changed, in order to be in
accordance with the republican regime of modern Serbia.7 There are still some opinions that some other
songs would be more appropriate, however „God of Justice“ has now become fully accepted and sang
at every important occasion. Since 1.9.2021 every school day in primary and secondary schools will
begin with the national anthem.

7

Firstly, the song had mentioned the prince (meaning Milan Obrenović who had the title of the prince at the time); then when he
was proclaimed king in 1882 some verses changed to mentioned the king. When it was officialy proclaimed as the National
Anthem of the Republic of Serbia, all verses linked with the king and monarchy had endured changes, and they were replaced
either with the syntagm „Serbian people“ or „Serbian nation“.
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Appendix I
God of Justice;
Thou who saved us
when in deepest bondage cast,
Hear Thy Serbian children's voices,
Be our help as in the past.
With Thy mighty hand sustain us,
Still our rugged pathway trace;
God, our hope; protect and cherish,
Serbian lands and Serbian race!
Bind in closest links our kindred
Teach the love that will not fail,
May the loathed fiend of discord
Never in our ranks prevail.
Let the golden fruits of union
Our young tree of freedom grace;
God, our Master! Guide and prosper,
Serbian lands and Serbian race!
Lord! Avert from us Thy vengeance,
Thunder of Thy dreaded ire;
Bless each Serbian town and hamlet,
Mountain, meadow, hearth and spire!
When our host goes forth to battle
Death or victory to embrace
A God of armies! Be our leader,
Strengthen then the Serbian race!
On our sepulcher of ages
Breaks the resurrection morn,
From the slough of direst slavery
Serbia anew is born.
Through five hundred years of durance
We have knelt before Thy face,
All our kin, O God! Deliver,
Thus entreats the Serbian race!

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Arise Serbia
Arise, Serbia! Arise, empress!
and let your children see your face.
Make them turn their hearts and eyes on you,
and let them hear your sweet voice.
Arise, Serbia!
You fell asleep long ago,
And have lain in the dark.
Now wake up
And rouse the Serbs!
Raise high your imperial head,
So that land and sea may recognize you again.
Show Europe your delightful face,
As bright and cheerful as that of the Morning Star.
Arise, Serbia!
You fell asleep long ago,
And have lain in the dark.
Now wake up
And rouse the Serbs!
Your sister Bosnia looks upon you
And she doesn't wish you any offense
Who doesn't love you, he isn't afraid of God
From whom much help arrives your way
Arise, Serbia!
You fell asleep long ago,
And have lain in the dark.
Now wake up
And rouse the Serbs!
Herzeg's Land and Monte Negro,
Faraway countries and islands and seas
They all want heavens help to you
All good souls are joyful for you
Arise, Serbia!
You fell asleep long ago,
And have lain in the dark.
Now wake up
And rouse the Serbs!
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TURKISH AND
CROATIAN NATIONAL ANTHEMS IN THE CULTURAL,
HISTORICAL AND LITERARY-LINGUISTIC CONTEXT OR COMPARISON OF
ISTIKLÂL MARŞI AND HORVATSKA DOMOVINA (LIJEPA NAŠA)
Emina BERBIĆ KOLAR & Damir MATANOVIĆ

The basic national symbols of each state, since the beginning of the concept of nation and national
awareness, are the flag, coat of arms, and anthem. The term anthem comes from the Greek language
and means a song, a hymn, and it can be defined as a representative song, most often a state song, which
is sung or played on solemn and official occasions. It is usually a patriotic song that glorifies the history,
traditions, and efforts of an individual nation. Furthermore, it can be officially acknowledged as the
national anthem or generally accepted by the people as a ceremonial song (
https://hr.wikipedia.org/wiki/Himna ). The first anthem was written in the Netherlands in the 16th
century. There is evidence that the Japanese anthem is even older than the Dutch, yet it obtained its
musical version only just in the 20th century. Most anthems, including the Turkish and Croatian
anthems, were composed in the 19th and 20th centuries, in the period of nation-building. The subjects
of this paper are two seemingly different but, in many ways, similar anthems of two friendly countries:
The Republic of Turkey and the Republic of Croatia. The Turkish anthem is called İstiklâl Marşı – Marš
neovisnosti (İstiklâl Marşı - Independence March) and was composed on February 17th, 1921, and
adopted on March 12, 1921, two years before the founding of the Republic of Turkey. It was created
during the Turkish War of Independence at the request of the People's Army, and out of the need to
raise harmony among the soldiers. Seven-hundred-twenty-four (724) poems were submitted to a
competition for the text of the anthem, which was announced, and which offered a monetary prize. What
is interesting is that Mehmet Akif Ersoy refused to apply for the competition specifically due to the
offered monetary reward. However, the then Minister Hamidullah Suphija managed to convince him so
Mehmet Akif Ersoy applied for the competition where his poem won, which would later become the
anthem of the Republic of Turkey, and afterward the Turkish Republic of Northern Cyprus. Mehmet
Akif Ersoy refused to receive the monetary prize, believing it would be inappropriate and emphasizing
that his poem was his gift to the homeland. The text of the anthem was first recited by the Minister of
Public Education, Hamidullah Suphi Tanrıöver, to the Grand National Assembly of Turkey. Twentyfour (24) musical compositions were submitted to the competition for the selection of the best musical
setting for the anthem, and the composition made by Ali Rifat Çağataya was chosen in 1924. His
composition was used from 1924 to 1930, when the composition of Osman Zeki Üngör, the then
conductor of the Presidential Symphony Orchestra, was declared the official composition of the anthem,
and it has still been official today. The anthem served equally as the anthem and the military song in the
Turkish War of Independence (1919-1923). Today, the anthem is obligatorily intoned at all state and
military ceremonies, holidays, as well as numerous sports and school events and competitions.
According to the official protocol, only the first two stanzas out of a total of ten stanzas of 4 verses are
performed (played and sung). The anthem embodies the values of freedom and independence of the
homeland and the people, faith in God, and sacrifice for the homeland (http://www.zambak.ba/100godina-istiklal-mar-a-nacionalne-himne-republike-turske_10747.html). The current anthems were all
composed in the era of the Enlightenment and Romanticism and became cult songs in the middle of the
19th century. Moreover, the golden age of their cult belongs to the age of Historicism when the historical
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consciousness of the nation was formed (Csaba Gy. Kiss, 2004: 161). The Croatian anthem was written
by Antun Mihanović in 1835 under the title Horvatska domovina (Croatian Homeland). The text of the
Croatian Homeland “Horvatska domovina” was first published in Gaj’s1 Danica2, on March 14, 1835,
and was set to music, presumably in 1848. It was composed by Josip Runjanin. It became the Croatian
anthem at the end of the 19th century, although legally speaking it can be said that the text officially
became the Croatian anthem only after the independence of the Republic of Croatia. The first two and
last two stanzas of the Horvatska domovina (Croatian homeland) were taken as the Croatian anthem,
and its official name is Lijepa naša domovino (Our Beautiful Homeland).
TURKISH ANTHEM İSTIKLÂL MARŞI
"İstiklâl Marşı" (Cro. Himna neovisnosti) (Eng. Independence March) is the name of the Turkish
national anthem, which, along with the red flag with a white crescent and a star as well as the motto
"Yurtta sulh dünyada sulh" (Croatian: Mir u domovini, mir u svijetu) (Eng. Peace in the homeland,
peace in the world) is a part of the representative symbols of the Republic of Turkey. The same song
also serves as the official anthem of the Turkish Republic of Northern Cyprus, a country recognized
only by the Republic of Turkey. The anthem consists of ten stanzas, of which the intonation of the first
two is common. Since its acceptance in 1921, it has been performed at all state, military, and political
ceremonies and almost all types of civilian gatherings, but also at school events, sports competitions,
and many other occasions. The performance of the anthem is characteristic of almost all occasions, all
ten stanzas are memorized in primary school, and the Turkish anthem connects the entire Turkish
population within the borders of the state and (perhaps even more) in the diaspora. Emotionally charged,
the song stands out with the initial motive of freedom, i.e., independence, and propagates the values of
patriotism, appreciating the importance of freedom, faith in God, and especially the sacrifice that people
have made since time immemorial to preserve the above. On October 18, 1920, Rıza Nur issued a
circular with the terms of the Turkish anthem, which was later published in the official gazettes as a
competition (Okay, 2001). The text of the competition was as follows: "We announce to the poets: The
Ministry of Education has announced a competition for the Independence March, which will express
the struggle that our people have entered for internal and external independence. The competition runs
until December 23, 1920; out of 10 of the submitted works, the literary committee will select one, and
the accepted work will be awarded a sum of five hundred lire. Later, an additional competition will be
organized to select a composition for the adopted anthem with a prize of at least five hundred lire. All
applications should be submitted to the Ministry of Education of the Grand National Assembly in
Ankara” (Özcan, 2012). Mehmet Akif's text aroused special feelings in the soldiers, and it was this
soldiers’ reaction that was the decisive one to distinguish today's anthem from all other ideas submitted
to the competition. The very tense circumstances on the vast majority of battlefields were accompanied
by a competition to select the anthem. It is therefore not surprising that the title of "spiritual leader of
the War of Independence" was appointed to Mehmet Akif (Adıgüzel, 2016).

1

2

Ljudevit Gaj was the leader of the Illyrians. He was a politician, a linguist, an ideologue, a journalist and a writer. The Illyrian
national revival or Croatian romanticism lasted from 1830 to 1843, its purpose was to gather all the Illyrians, i.e., the southern
Slavs.
Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka (Zagreb), 10 (1835), page 1
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Photo 1. Mehmet Akif Ersoy House-Museum in Ankara, where he stayed during the War of
Independence and in which he wrote the anthem İstiklâl Marşı “(Mehmet Akif Ersoy Müze Evi,
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır).3

Photo 2. Dergâh-ı Tâceddîn'i, the Mehmet Akif’s residence during the creation of
the text for the Turkish anthem4
Underneath we offer a Croatian translation of the Turkish anthem, Independence March for it to
be easily and more thoroughly correlated with the Croatian anthem Lijepa naša.5 on three levels:
historical, cultural, and stylistic.
HIMNA NEOVISNOSTI (INDEPENDENCE MARCH)6
Ne boj se! Neće utonuti crven barjak što se provija zorom
Sve dok bude plamtjelo ognjište zadnje nad mojim domom.
I sijat će on jer biva naroda mojega zvijezdom.
Jer on moj je i samo će narodu pripadati mom
3

source: https://zekeriyaipek.blogspot.com/2015/06/mehmet-akif-ersoy-evitaceddin-dergahi.html
source: https://zekeriyaipek.blogspot.com/2015/06/mehmet-akif-ersoy-evitaceddin-dergahi.html
5
In this paper both anthems will remain in the Croatian language, because it was the language by which the anthems were
compared, and for the sake of authenticity, the originals on which the comparison is based should remain.
6
The translation of the anthem is taken from Marko Šapina, a student of Turkology at the Faculty of humanities and social
sciences in Zagreb.
4
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Preklinjem te, oj ti hiroviti polumjeseče, ne mršti svojega lika!
Nasmij se hrabrome narodu mom; grubost čemu i sila velika?
Za praštanje krvi naše zarad tebe prolivene posljednja je prilika.
I do Istine uzdiže se pravo na neovisnost svakoga mog čovjeka.
Još sam od davnina slobodan živio i slobodan ću živjeti,
Da bi me kakav bezumnik okovao? Tomu ću se začuditi.
Kao poplava sam što se pjeni, srušit ću brane i pregaziti,
A planine pokidati, u pučine neću pribjeći, već ih razliti.
Zapad ako je vidike svoje zidovima čeličnim okovao,
Granice svoje ja sam vjerom ispunjenim prsima čuvao.
Ti slavan si, ne boj se! Zvjerski stvor što mu je jedan zub ostao,
kojega civilizacijom prozvaše, ta kako bi ovu vjeru obuzdao
Prijatelju! Pakosnima nipošto nemoj dati doma svoga,
Tijelo nek' ti oklop ti bude, da se svrši provala drugoga.
I svanut će svakako dani za koje riječ ti dobi od Boga:
Tko zna, možda već sutra, a možda još i prije toga.
Nije puka zemlja to po čemu kročiš, nju upoznaj,
I o tisućama što bez ćefina ispod leže razmišljaj.
Mučenika ti si sin, predaka se svojih sjeti i ne vrijeđaj,
A ni svijete da pokoriš ovu im domovinu rajsku ne daj.
Tko poželio ne bi da ga i od života zarad domovine razdvoje?
Ako njome kročiš, mučenici će iz zemlje nicati svoje.
Sila ako mi pak Božja i dušu uzme i uzme dušu drage moje,
Neka me na svijetu od jedine domovine ne odvoje
Ima moj duh tada od Tebe, Bože, samo jednu želju:
Neka ruka tuđinca ne provali u moju bogomolju.
I ezani sa šehadetima na čijim vjera počiva temelju
Vječno neka se nad mojom domovinom prolamaju.
Ničice ću onda pred grobom pasti, ako će ga biti
Pa će iz svake moje rane, Bože, krvava suza kanuti,
A tijelo moje poput duha čista s nebesa će briznuti
I onda se vinuti te možda i Božje prijestolje dodirnuti.
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Vijori se ti, polumjeseče slavni, kao i svaka zora!
Nek' se prosti krv naša što se vijeke za te liti mora.
I dok je vremena nema ni tebi ni narodu mome agresora.
Zaslužuje slobodu zastava moja što slobodna življaše,
Zaslužuje moj narod neovisnost što se do Istine izdiže bez pogovora.

Photo 3. The text of the Turkish anthem "İstiklâl Marşı"7
CROATIAN ANTHEM LIJEPA NAŠA (OUR BEAUTIFUL)
The Croatian anthem first saw the light of day in 1835, but only at the end of the 19th century did it
become a uniquely accepted national symbol (Csaba Gy. Kiss, 2004: 160). For the first time in history, it was
officially declared the national anthem in the First Constitutional Amendment (subsection 4), February 29,
1972. The subsection read that it was "The Anthem of the Socialist Republic of Croatia (...) Lijepa naša
domovino (Our beautiful homeland) “, which was transferred to the Constitution of the Socialist Republic of
Croatia in 1974. The 1990 Constitution of the Republic of Croatia states that Lijepa naša domovino (Our
beautiful homeland) has the status and role of the Croatian national anthem, and the Act on the Coat of Arms,
7

Source: http://www.pasabag.com/turkish-national-anthem/ .
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Flag and Anthem of the Republic of Croatia and the Flag and Sash of the President of the Republic of Croatia
states its official text and musical notation, which have become mandatory
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Lijepa_na%C5%A1a_domovino#Stihovi). The official text of the anthem was
finally established on December 21, 1990, in Article 16. of the Law on the Coat of Arms, Flag, and Anthem
of the Republic of Croatia and the flag and sash of the President of the Republic of Croatia. In Mihanović's
anthem, the homeland, that is, the political and territorial tradition, belongs to the nation whose members are
united by a common origin (Csaba Gy. Kiss, 2004: 163). On the day of the Assumption of the Blessed Virgin
Mary, 120 years ago (1891), the song „Horvatska domovina “ “Croatian Homeland" by Antun Mihanović
was performed for the first time. Today it is known as „Lijepa naša “ “Our Beautiful" and has been selected
as the most beautiful patriotic song (Mratinić, B. 2011: 277). Over time, when the meaning of this song was
established (it was suggested for the anthem), verses were added to and subtracted from it for it to be accepted
as a common ceremonial song. It was proposed for both the Slovenian and Serbian anthems, but awareness
of its value has been maintained among Croats (Mratinić, B. 2011: 278).

Photo 4. Postage stamp with the Antun Mihanović’s image from the edition Famous Croats
(published by Hrvatska pošta)8
The text of Horvatska domovina (Croatian Homeland) is given in its entirety below, even though
only the first two and the last two stanzas were taken as the official Croatian anthem.

8

HORVATSKA DOMOVINA
Lěpa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave dědovino,
Da bi vazda čestna bila!

Kolo vode, živo kolo,
I na berdu, i v dolini,
Plešu mladji sve okolo; —
Mi smo, pobre, v domovini!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!
Vedro nebo, vedro čelo,
Blaga persa, blage noći,
Toplo lěto, toplo dělo,
Bistre vode, bistre oči:

Magla, što li, Unu skriva?
Ni l’ to našiu jauk turobni?
Tko li moleć smert naziva?
Il’ slobodni, il’ su robni?
Rat je, bratjo, rat junaci,
Pušku hvataj, sablju paši,
Sedlaj konjče, hajd pešjaci,
Slava budi, gdi su naši!«

Source:https://www.google.com/search?q=antun+mihanovi%C4%87&sxsrf=AOaemvIErFsnbx1wdq8BxxfP4g3B5MNaGQ:16
30055158324&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjC1rPV7NDyAhUvk2oFHR-tBF
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Vele gore, veli ljudi,
Rujna lica, rujna vina,
Silni gromi, silni udi; —
To je naša domovina!

Buči bura, magla projde, —
Puca zora, tmina běži, —
Tuga mine, radost dojde, —
Zdravo slobost, — dušman leži!

Ženju serpi, mašu kose,
Děd se žuri, snope broji,
Škriplju vozi, brašno nose,
Snaša preduć málo doji:

Veseli se, tužna mati,
Padoše ti verli sini,
Ko junaci, ko Horvati,
Ljaše kervcu domovini!

Pase marha, rog se čuje,
Oj, oj zvenči, oj, u tmine,
K ognju star i mlad šetuje;
Evo t’ naške domovine!

Teci, Sava hitra, teci
Nit’ ti Dunaj silu gubi,
Kud li šumiš, světu reci:
Da svog’ doma Horvat ljubi,

Luč iz mraka dalko sija,
Po veseloj livadici,
Pěsme glasno brěg odbija,
Ljubni poje k tamburici:

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrastje bura vije,
Dok mu mertve grob sakrije,
Dok mu živo serdce bije.
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Photo 5: The text of the Croatian homeland/ Horvatska domovina
printed in Gaj’s Danica in 1835.9

9

Retrieved August 26, 2021, from https://www.nsk.hr/horvatska-domovina/

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

239

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDEPENDENCE MARCH AND OUR
BEAUTIFUL
1.1. Historical conditioning
The Turkish anthem “Independence March” has its origin in the early twentieth century, between
the two world wars, but in the context of Turkish political events, it was composed during the Turkish
War of Independence, just before the founding of the modern Republic of Turkey. The Croatian anthem
originated in the Illyrian period, in the first half of the 19th century, because, for Croatia, Illyrianism
meant a reversal, a connection, a unification into one community. Moreover, the circumstances in which
the Republic of Croatia found itself at the time were very similar to the occurrences in Turkey in the
first half of the 20th century. 10 This is unquestionably one of the main correlations between the two
peoples, their national identity, the conditionality of the anthems’ origin, as well as the significance of
the anthems for the people and their sense of pride and national enthusiasm.
1.2. Cultural conditioning
The Turkish anthem was written by Mehmet Akif Ersoy who was a poet, a writer, a politician, and
an academic. He was extremely skilled in the Turkish language, which is notable in the text of the
anthem, its size, and its exceptional artistic value. He has always been associated with exceptional
patriotism, as is evidenced by his attitude towards the monetary prize that was part of the competition
for the text of the anthem. At first, he refused to apply for the competition due to the monetary reward
being offered, but after the then minister’s convincing and winning the reward, he distributed the money
he desired to those he considered more necessitous, especially war veterans, which indicates and proves
his relationship towards the homeland and society, the nation to which he belonged and of which he
was proud. Antun Mihanović wrote Horvatska domovina (Croatian Homeland) in 1835, and Ljudevit
Gaj published it the same year in “Danicza”, the central and the most important literary supplement of
that time. He was a lawyer, an administrative clerk, and a writer, but above all a great patriot who
emphasized the necessity of mastering his mother tongue, so the verses of the Croatian homeland
implied that very thought. If comparing Mehmet Akif Ersoy and Antun Mihanović, the similarities will
be revealed between the two authors of the two anthems of two seemingly different, but in fact very
similar, friendly peoples.
1.3. Stylistic conditioning
By type both songs, i.e., both anthems are patriotic lyric songs. The Turkish anthem consists of ten
stanzas, the first nine stanzas are quatrains 11, and the tenth is a quintet 12, while the Croatian anthem
consists of four stanzas, although the original version consists of 14 stanzas, all stanzas are quatrains.
The Turkish anthem was written in bound verse, the rhyme is aaaa / bbbb / cccc / dddd, to the last stanza
when it comes to xxxzx. The violation of versification occurs due to a change in the shape of the last
stanza. The Croatian anthem was written with the alternate/cross rhyme abab / cdcd / efef / ghgh, the
verse is an octet. The Turkish anthem has a dedication, the author dedicated the song to the "Heroic
Army" (Tur. "Kahraman ordumuza"), and in its 1921 edition, the army was discarded as an addressee
with the explanation that the anthem refers to the whole nation, with the army only as part of the whole
(Demirci, 2011). The Croatian anthem has no direct dedication, but it is indirectly very devoted to the
Croatian state and the Croatian people, and there occurs a difference in approach to these two songs,
the Turkish anthem is very direct, it calls for struggle (we could almost say war), while the Croatian
anthem is much milder, it is focused on the beauties of Croatia, on the people, the fields, customs, and
their values. There is also a difference in the placement of the lyrical subject that is in the Turkish
anthem, in the poem, in the 1st person singular and that addresses the reader, the man, the Turk directly
by using the imperative (which expresses an even stronger meaning): „Ne boj se!“ ("Fear not!"), „Žao
nek ti ne bude!“ ( Do not be sorry!”), while in the Croatian anthem the lyrical subject is outside the text
and observes and describes the beauties of the Croatian land and the virtues of the Croatian people:
10

11
12

Illyrianism meant both territorial and linguistic connection of all Croats in one state, regardless of the then linguistic separation
conditioned by the three dialects Kajkavian, Chakavian and Shtokavian.
A stanza of four verses
A stanza of five verses
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„Lijepa naša domovino“ ("Our beautiful homeland"), „Teci Savo, Dravo teci“ ("Drava, Sava, keep on
flowing,").
CONCLUSION
The Turkish anthem was created during the Turkish War of Independence, while the Croatian
anthem was created during the Illyrian Movement as one of the most beautiful Croatian vigils 13 i.e.,
Vigil Lyrics. Moreover, their contact points were established in the historical national framework in
which they were created, and both are the result of aspirations of both nations for independence, peace,
serenity, but above all pride and enthusiasm for their homeland, their native home, and people. Both
anthems were written by poets who were not only poets but also politicians and prominent intellectuals
of their time. Their education level, along with literary inspiration, enabled excellent literary
achievements that were recognized as the pinnacle of national affiliation and national awareness, and
with their works - anthems, both writers have been deeply inscribed in the history of their peoples. It
should be noted that both poets, Mehmet Akif Ersoy and Antun Mihanović, were characterized by
exceptional modesty and contrition towards the homeland and the people. Mehmet Akif's attitude
towards the monetary prize he had received as an award and which he had received for the written text
is intriguing, and in the end, he distributed it to those in need, even though he himself was in need.
Mihanović, on the other hand, was from a wealthy family of a Zagreb landowner who provided him
with an excellent education and a position, but regardless of everything, from an early age Mihanović
wrote about the need to know and use his native Croatian language and he educated ordinary people
about the value and importance of national affiliation. Finally, he was ultimately one of the most
prominent Illyrians. What is also interesting is the connection between the national sense of pride in the
performance of both anthems in their countries. Both Turks and Croats are people who perform their
anthems on all solemn occasions from school events to national holidays, also, both people sing their
anthems with special enthusiasm and special devotion to the performed text. Since these two hymns
come from different cultural and religious circles, there is a noticeable religious influence in both,
Islamic in the Independence March, Christian in Our Beautiful.
REFERENCES
Adıgüzel, M. S. (2016). Kuvâ-yı Milliye'nin Kuvve-i Mâneviyesi İstiklâl Marşı'na Moral Açısından Bir
Yaklaşım. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History
of Turkish of Turkic, 11(9), 1-14.
Bratinić, M (2011). Sto dvadeset godina od prvog izvođenja „lijepe naše domovine“ kao himne
Čaušević, P. (1937). Kur'an časni. Džemaluddin Čaušević.
Çakmak, F. (2017). Bir Tür Toplumsal Hafıza Birikimi Olarak ''İstiklal Marşı''. Anadolu'ya Vurulan
Mühür İstiklal Marşı, (s. 106-119).
Csaba Gy. Kiss (2004). Slike nacije u himnama Srednje Europe, Povijesni prilozi 26., 159-167.
Jambrec, O. (2014.). U svijetu pojmova: Književnoteorijsko pojmovlje s objašnjenjima i primjerima.
Naklada Ljevak.
Kaplan, M. (1995). Türk İstiklal Marşı. Türk Kültürü, 577-581.
İstiklal Marşı. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 213-229.
Okay, M. (2001). TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. April 2019 tarihinde TDV İslâm
Özçelik, M. (2009). Gençler için Mehmet Akif ve Safahat. Nar Yayınları.
Özcan, N. (2001). TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. TDV İslâm Araştırmaları:
https://islamansiklopedisi.org.tr/istiklalmarsi#1%20adresinden%20al%C4%B1nd%C4%B1
Özcan, S. (2012). Çanakkale Destan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy. Türk Dünyası
Araştırmaları, 195-208.

13

Budnica (Vigil) is a lyrical song that awakens national consciousness, national pride, often used to raise the people.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

241

Teodosiljević, M. (2004). Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Turski jezik u svakodnevnoj
komunikaciji: Čigoja štampa.
Internet sources:
Cappadocia Tours. ( 2021, August 26). Turkish National Anthem.
http://www.pasabag.com/turkish-national-anthem/
Google.( 2021, August 27). Antun Mihanović.
https://www.google.com/search?q=antun+mihanovi%C4%87&sxsrf=AOaemvIErFsnbx1wdq8
BxxfP4g3B5MNaGQ:1630055158324&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKE
wjC1rPV7NDyAhUvk2oFHR-tBF
Wikipedija, Slobodna enciklopedija. ( 2021, August 26). Himna.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Himna
Wikipedija, Slobodna enciklopedija. ( 2021, August 26). Lijepa naša domovino.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Lijepa_na%C5%A1a_domovino#Stihovi
Zambak.ba. ( 2021, August 26). 100 godina Istiklal Marša, Nacionalne himne Republike Turske.
http://www.zambak.ba/100-godina-istiklal-mar-a-nacionalne-himne-republike-turske_10747.html
Zekeriyaipekle Gezi Günlüğü. ( 2021, August 25). Mehmet Akif Ersoy Evi/Taceddin Dergahi
https://zekeriyaipek.blogspot.com/2015/06/mehmet-akif-ersoy-evitaceddin-dergahi.html

16. VE 17. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ’NDE
NEVBET GELENEĞİ
Emine DİNGEÇ

Giriş
Bu bildiride nevbet, İstiklal Marşı’nın arketipi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde İstiklal
Marşı milli bayramlarda, çeşitli vesilelerle yapılan bayrak törenlerinde, askeri birliklerin yemin
töreninde, elçi kabullerinde, şehit cenazelerinde veya milli bir sporcunun uluslararası müsabakalarda
kazandığı başarılarda bayrak göndere çekilerek okunmaktadır. Milli marşın okunması, aynı ortak
kültürden gelenlere, zafer hissi içinde, ait olma ve birlikte güçlü olma duygusunu vererek toplumsal
olarak manevi bağ kurulmasını sağlamaktadır.
Bu bildiride de nevbet, manevi duyguları harekete geçiren bir iletişim dili olarak incelenecektir.
Çalışma Osmanlı Devleti’ndeki ilk uygulamaları görebilmek açısından erken dönem ile sınırlandırıldı.
Osmanlı Devleti’nde nevbet konusu, mehter, tabl u alem ve mehterhane başlıkları altında farklı
çalışmalarda ele alınmıştır. Söz konusu çalışmalar genellikle kurumsal olarak mehterhaneyi anlamaya
yöneliktir1. Burada nevbet geleneğinin 16. ve 17. yüzyıllardaki izleri Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerden,
kroniklerden, seyahatnamelerden ve bu alanda yapılmış ikincil kaynaklardan yararlanarak
değerlendirilecektir.
Hakimiyet Sembolü Olarak Nevbet
Osmanlı Devleti’nde nevbet, Türk- İslam devletlerinde olduğu gibi yani hakimiyetin sembolü
olarak kullanıldı. Aslında nevbet kelimesi sözlüklerde anlamı hakimiyet sembolünü çağrıştıracak bir
anlama sahip değildir. Nevbet, resmî törenlerde görev yapan bando, mızıka takımı ve mehterhane veya
sırayla yapılan iş olarak tanımlanmıştır2. Ancak farklı gibi görünen iki anlam birbiri ile ilişkilidir. Şöyle
ki devletlerin ömürleri bağımsız olarak saltanat süren hakan, kağan, sultan veya padişah ömürlerinin
bütünüdür. Eski Türk geleneğinde hanedanlık esas olduğundan ve kutun onadığı kişi ülkeyi
yönettiğinden, yönetim bir nevi sıra ile yapılmaktadır. Bu nedenle padişahın tahtta kalma süresi, saltanat
sürmesine işaret ederek nevbet ile ifade edildi. Mütevazı bir anlayışla devleti koruma ve kollama, sırası
gelen tarafından sağlandı. Osmanlı diplomatik dilinde bu taht-ı âli baht-ı Osmânî şeklinde formüle
edildi. Yani tahta geçme sırasının bir baht meselesi olduğu ve bahtın tahta geçene güldüğü mesajı
verildi. Nevbeti gelen, halka davul ve boru ile duyuruldu. Böylece tahta oturan kişiyi ilan etmek için
kullanılan davul bağımsızlık sembolü haline geldi.
Nevbette tabl (davul) ve alem (sancak) birlikte anılırdı. Nitekim, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
yani bağımsız olması Selçuklu Devleti sultanlarından II. Alaattin’in Osman Bey’e tabl ve alem



1

2

Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, emine.dingec@dpu.edu.tr, KütahyaTürkiye.
Bahaeddin Ögel Türk kültüründe müziğin yerini, farklı dönemleri kapsayacak şekilde enstrümanları tek tek inceleme suretiyle
açıklamıştır. Bkz. Türk Kültür Tarihine Giriş, C. 8, Ankara 1987; Reşat Ekrem Koçu’nun giriş kısmını yazdığı Mehterhane
başlıklı eserde kurumsal olarak mehterhane tanıtılmıştır. Bkz. Mehterhane, İstanbul t.y; Fırat Boztaş mehterhanenin, tabl ve
alem kısmının teşkilat yapısını ortaya çıkarmıştır. Bkz. Onaltıncı Yüzyılın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti’nde Tabl ve Alem
Mehterleri Teşkilatı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009; Burak Usta ise tez
çalışmasında mehter müziğini ele almış ve Türk müziğine katkılarını değerlendirmiştir. Bkz. Mehter Musikisi, Bestekar
Mehterler ve Türk Müziğine Katkıları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 2020.
İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara 2012, s. 1290.
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göndermesi ile başlatılır.3 Davul ve sancak esasında kalabalık orduların organize olmasında, orduya
işaret vermede iki önemli araçtı. Söz konusu işaretler kolayca anlaşabilmeyi ve birlikte hareket etmeyi
sağlamaktaydı. Bayraklar genellikle farklı zümrelerin bir araya toplanmasında işe yaramaktaydı. Tabl
ise farklı ritimler sayesinde mesajların çeşitlenmesini sağlamaktaydı. Osmanlı’nın erken dönemlerde,
imkansızlıklarda bile tabl ve sancak kullandığı Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Karesi üzerine
yaptığı sefer üzerinden anlatılmaktadır. Buna göre sancak ve nakkare olmadığı için ellerindeki bir
bezden sancak, divanda yemek yedikleri tastan nakkare yaptıkları nakledilir4.
Osman Bey, eski örf ve adetlerden tabl’u vurdurmak ile ilk defa nevbet-i Osmani çalınmış oldu5.
Devletin kuruluşunun bu temaya bağlanması tabl ve alem’in bağımsız olmanın en önemli sembolü
olarak değerlendirilmesindendir. Nitekim, Rüstem Paşa Tarihi’nde ve Matrakçı Nasuh’un Târîh-i Âl-i
Osmân adlı eserinde Sultan Alaattin’in Osman Gazi’ye tabl u alem göndermesi oğlunun olmamasına
yorumlanır. Osman Gazi’nin de niyetinin onun yerine geçmek olduğu bildirilir. Osman Gazi, Sultan
Alaattin öldüğü zaman yerine veziri geçtiğini öğrenince teessüf ederek, Tursun Fakih’i Karacahisar’a
kadı ve hatip atar. Kendi adına hutbe okutur. Sikke bastırır. Subaşı ataması yapar.6 Bütün bu veriler
bağımsızlık ile ilintilidir.
Osman Bey’den sonra her padişah tahta çıktığında nevbet çalındı. Padişahın çaldırdığı nevbet
tablhane-i hüsrevani7, nevbet-i hüsrevânî8 veya nevbet-i cihânbânî 9 olarak nitelendirildi. Bir padişah
vefat edip yerine oğlu geçtiği zaman, tantana-i nevbet olarak kayıt edildi10. Nevbette en önemli
enstrüman davul olduğundan tahta çıkma kroniklerde aynı zamanda kûs-ı cülus olarak anıldı11. Çalınan
davul hakimiyetin yeni sahibinin habercisiydi. Benzer bir şekilde bir yer fethedildiğinde de yine nevbeti sultani çalınırdı12. Fethedilen yerin bir İslam beldesi haline getirildiğinin ifadesi olarak çalınan nevbet,
bazı kroniklerde nevbet-i İslam olarak geçti13.
Belirtildiği gibi nevbet tahta geçme sırasına, zaman döngüsüne işaret eder14. Bu nedenle tahtta
kalma süresi devre-i saltanat olarak ifade edilir. Hatta sabah namazında çalınan nevbete devre nevbeti
denildi15.
Zaman içinde nevbet, en büyük ve büyüklenme anlamına gelen mehter16 ile aynı anlamda, hatta
birbirinin yerinde kullanılır oldu. Dahası mehter, öncelikle padişahın nevbetini icra edenleri ve onların
icra ettiği müziği ifade etse de Osmanlı sarayında padişahlık alametleri ile ilgili birimlerin ortak adı
haline geldi17. Padişahlık sembolünü içeren otağ, tuğ, sancak, davul gibi bütün unsurlar emir-i alem
veya mir alemin gözetimindeydi. Bunlardan mehter ve sancak ile ilgili unsurlar otağa bakan (mehteran3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14
15
16

17

Aşıkpaşazade, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, haz. Atsız, İstanbul 1992, s. 19; Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-Nüma Neşrî Tarihi, C. I,
haz. Faik Reşit Unat, Mehmed A. Köymen, Ankara 1987, s. 107; Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, C. III, haz. İsmet
Parmaksızoğlu, Ankara 1999, s. 32.
Dilek Yılmaz, Viyana Avusturya Milli Kütüphanesinde Kayıtlı Rüstem Paşa Tarihi (1b-120b) (İnceleme-Metin), Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 52a. Bu eser bundan sonra Rüstem Paşa
Tarihi olarak geçecektir.
Osman Gazi Karacahisar’ı aldıktan sonra kardeşinin oğlu Ak Temür’ü hediyelerle birlikte Sultan Alaattin’in yanına gönderdi.
Çok sevinen Sultan Osman Gazi’ye sancak, çadır, iyi atlar ve silahlar gönderdi. Nevbet vuruldu. Bkz. Aşıkpaşazade,
Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 19; Ayrıca bkz. Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi, s. 107.
Rüstem Paşa Tarihi, s. 41a; Matrakçı Nasuh, Târih-i Âl-i Osmân, haz. Göker İnan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Yay., İstanbul 2019, s. 127; Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi, s. 109.
Kanuni Sultan Süleyman Budin’i feth edince Tabl-hâne-i hüsrevânî çalındı. Bkz. Ahmet Refik, Muhteşem Süleyman’ın Viyana
Kuşatması: H. 936 - M. 1529, haz. Ömer Kul, İstanbul 2006, s. 68.
Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi, haz. Fahri Ç. Derin, İstanbul 2008, s. 221.
Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi, s. 261.
Kâtip Çelebi, Fezleke, C. I, haz. Zeynep Aycibin, İstanbul 2016, s. 176.
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman VIII. Defter, haz. Ahmet Uğur, Ankara 1997, s. 5.
Âşık Paşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, haz. M. A. Yekta Saraç, Kemal Yavuz, İstanbul 2003, s. 279, 552: Hoca Sadettin Efendi,
Tacü’t-Tevarih, s. 239; Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi, s. 209.
Âşık Paşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 280; Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman IV. Defter, haz. Koji Imazawa, Ankara
2000, s. 61.
Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, s. 16.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1988, s. 316.
Büyüklenme, vezir kapısında çalınan nöbet çalgısı, bu çalgıyı çalan saz takımı, Babıali çavuşu veya kavası. Bkz. Mehmet Zeki
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1973, s. 444-445; Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, s. 1042.
Padişah atına ve padişah arabalarına koşulan atlara bakan seyisler mehteran-ı ahur-ı küçük ve mehteran-ı ahur-ı büzürg olarak
kaydedilmişti. BOA, MAD, 185, s. 10-19; Ayrıca bkz. Emine Dingeç, Osmanlı Sarayında At, Ankara 2020, s. 270.
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ı hayme) çadır mehterlerinden ayrılarak hizmet verdi18. Sancak ve davul ile ilgili birim, kaynaklara ve
belgelere mehteran-ı alem, mehteran-ı alem-i hassa, mehteran-ı tabl u alem, mehteran-ı tabl u alem-i
hassa olarak geçti19. Nevbet sırasında müzik aletlerinin bulunduğu yere nevbethane20 veya
mehterhane21 de denildi.
Nevbette en önemli enstrüman davuldur. Tabl veya kûs (büyük davul)22 olarak geçen davulun
yanında kerrenay (kürrenay-kurrenay) 23 da anılmaktadır. Mehter Takımı isimli eserin yazarı Celal Esad,
Sultan Osman’ın her ikindi vakti işaret-i istiklal olmak üzere padişahın sarayı önünde kerrenay nam alt
musiki çalındığını bildirmektedir24. Celal Esad kerrenayı bir musiki çeşidi gibi ifade eder. Bahaeddin
Ögel ise Orta Asya’da Hunların ve beylerin mehterleri arasında yer alan bas sesi veren uzun ve hantal
boru olarak tarif eder25. Anlaşılan söz konusu müzik aleti erken dönemden itibaren nevbet icra ederken
kullanıldı26. Kerrenay amiyane tabir gibi de kullanılan borusu ötmek ifadesine ilham vermiş
görünmektedir.
Osman Bey’e bağımsızlık alameti olarak sancak, boru, davul, kemer, hançer ve at gönderilmişti.
Bunlar içinde yer alan müzik aletleri zaman içinde benzerleriyle çeşitlendi. Eklemeler yapıldı. Mehter
davul, zurna, nakkare, borazan ve zil ile icra edildi. İçinde 1 tabl, 1 zurna, 1 çifte nakkare, 1 borazan ve
1 zil bulunan mehter takımına bir kat denildi. Padişaha ait mehter takımı 12 kat olurdu27. Böylece
kalabalık bir mehter grubu, nevbet icra ederdi.
Sadrazamın, vezirlerin beylerbeylerinin ve sancakbeylerinin yani tuğ sahibi olanların da mehteri
bulunurdu. Kendilerine tabl u alem verilenler padişahtan sonra devletin en üst mevkilerini işgal
etmekteydiler. Bu kişilerin yöneticiliği tabl u alem sahibi ifadesi ile vurgulanırdı28. Ancak adı geçen
tuğ sahiplerinin mehter takımının enstrüman sayıları padişah mehterine göre daha azdı ve içinde kös
bulunmazdı29. Sadrazamların 9, diğerlerinin 7 kat idi30. Beylerbeyilerin ve sancakbeylerinin hizmet
yerlerinde mehter çalmaları suretiyle padişahın hakimiyeti ülkenin dört yanında işitilmekteydi31. Hatta
18

19

20
21
22

23

24
25
26

27
28
29
30

31

Bunlar da iki sınıftı: Sancak ve Mehterhane Takımı. Sancak mehterleri bir bölük olup sayıları 30 kadardı. Mahterhane Takımı
6 bölük olup 62-63 kişiden oluşurdu. Her iki sınıf 16. yüzyılda 200, 17. yüzyılın başında 228 kişiden mürekkepti. Bkz. İsmet
Binark, “Yüzyıllar Boyunca Mehter”, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, S. 73/VII, (Kasım 1968), s. 100-101; 1572 tarihinde
verilen bir başka hükümde alem mehterlerinin hala 177 olduğu belirtilmektedir. Ancak mehter sayısının gerek Yavuz Sultan
Selim gerekse Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında eski defterlere bakılarak cümlesinin 200 kişi olduğu ve bu sayıya
ulaşılması için sayının arttırılması kararı verilmişti. Bkz. 12 Numaralı Mühimme Defteri, C. II, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1996, hk. 1148, s. 233; 1572 tarihinde Miri Ali Celâl Bey hassa mehterlerinin 200 neferden
23 kişi eksik olduğu belirtmiş ve eksik kişiler için 100 akçe rica etti. Bu istek kabul gördü. Ali Celal Bey’e 100 akçe gönderildi.
Kendisinden 50 akçe ile eksik üstat ve şakirt ile tamamlaması, kalan 50 akçenin ise sanatında mahir üstatlara münasip
gördüğüne terakki etmesi istendi. Bkz. 19 Numaralı Mühimme Defteri, hk. 21.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 273, 449-450; Boztaş, Onaltıncı Yüzyılın
Sonuna Kadar Osmanlı Devleti’nde Tabl ve Alem Mehterleri Teşkilatı, s. 1.
BOA, C. SM, 5/229.
BOA, C. AS, 5/156.
Köslerin büyüklüğü deve ile taşınmasından anlaşılmaktadır. Havanın elverişli olmadığı zamanlarda develer taşıyamadığından
filler tercih edilirdi. Bkz. Kâtip Çelebi, Fezleke, C. II, s. 527.
Tunç ve gümüşten yapılan nefesli bir çaldı. Bkz. Ahmet Rasim, Tarih ve Muharrir, haz. Ayhan Doğan, Ankara, Kültür
Bakanlığı 1993, s. 179.
Celal Esad, Mehter Takımı, İstanbul 1327, s. 2.
Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, s. 331.
Hadidi Tarihi’nde, Osman Gazi’nin Şeyh Edebali’nin kızı ile evlendiği zaman kerrenay çalındığını bildirir: Gelüp at arkasında
pîr ü bernâ / Çalındı kerrenây u sunc u sûrnâ. Bkz. Hadidî Tarihi, haz. Necdet Öztürk, İstanbul 2015, s. 31; Mehmet Çelebi,
İsfendiyar üzerine yürüğü zaman kerrenâylar figan etmişti. Bkz. Hadidî Tarihi, s. 138; 16. yüzyılda Şîrî de Yavuz Sultan
döneminde Kemah Kalesi’nin üzerine yüründüğü zaman savaşın başlamasını Çalındı kürrenây u tabl-ıla kûs /Sadâya geldi zir
ü bamla nâkûs diyerek betimledi. Bkz. Târîh-i Feth-i Mısır (Şîrî’nin Şâhâne-Nâmesi), haz. Alaattin Aköz, Orhan Yavuz, Konya
2019, s. 170; Diğer kaynaklarda da sesinin güçlülüğü vurgulandı. Bkz. Kemal Paşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman X. Defter, haz.
Şefaettin Severcan, Ankara 1996, s. 65.
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 450.
Peçevî Tarihi, Bağdat Köşkü 206 Numaralı Nüsha, s. 303b.
Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, s. 51.
Reşat Ekrem Koçu padişahın 9 kat mehteri olduğunu yazmıştır. Bkz. Mehterhane, s. 1, 2; Celal Esad ise sadrazamın, vezirlerin,
devlet kethüdasının ve yeniçeri ağalarının 9 kat mehteri olduğunu yazar. Bkz. Celal Esad, Mehter Takımı, s. 2.
Kanunnamelerden anlaşılmaktadır. Kanunnamelerde eyaletlere gidecek olan mehterbaşına ve mehterlere verilecek olan ücret
kanun ile belirlenmişti. Buna göre Rumeli, Anadolu, Mısır, Diyarbakır ve Şam’a gönderilen mehterbaşı için 2000 akçe, diğer
mehterler için 5000 akçe; Karaman, Rum eyaletinin mehterbaşı için 1000 akçe, mehterlere 2500 akçe, diğer sancakbeylerinin
mehterbaşına 500 akçe diğer mehterlere 500 akçe tahsis edilmişti. Bkz. Mahmut R. Gazimihal, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi,
İstanbul 1955, s. 14; Şehzadeler sancağa çıktığı zaman 10.000 akçe emîr-i alemler için verilmekte, mehterbaşına ve mehterlere
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kale ve stratejik derbentlere de mehter gönderilirdi32. Örneğin 1573-1574 tarihinde Antep Kale’sinde
40 görevlinin 3 neferi mehterdi33. Belirli aralıklarla çalınan nevbet, özellikle geçit vermeyen yerlerde,
tebaaya güven içinde olduklarını hissini verirdi.
Taşradaki birimlerde hizmet veren mehterler merkezdekine benzer bir şekilde organize oluyordu34.
Ancak mehterlerin hepsi ulufe ile hizmet vermiyordu. Bazıları tımar tasarruf ediyordu35. Öte taraftan
payitahttan gelen mehter takımlarının bakımları merkezden finanse ediliyordu36. Davullar
kullanılmadığı zamanlarda kılıf içinde saklanırdı. Genellikle kös, tabl ve surna (zurna) üç yılda bir
bakımdan geçer, gerekirse yenilenirdi37. Merkezden destek alamadığı durumlarda, mali konularda
yetersiz kalan taşra yönetimi tebaadan mehter akçesi talep etmekteydi38.
Padişahın barış zamanında hakimiyet sembolü olarak standart nevbet çalma düzeni vardı. Yatsı
namazından sonra ve seher vakti olmak üzere günde iki defa çalınırdı39. Her ikisinde de üç fasıl nevbeti padişâhi vurulurdu40. Ancak aynı yüzyılın kaynakları nevbetin kanun-ı kadim üzere ikindi vakti
çalındığını da yazmaktadırlar41. Nevbetin ikindi vaktinde çalınması Selçuklu Sultanı tarafından
gönderilen tabl ve alem’in ikindi vaktinde Osman Bey’e ulaşmasına dayandırılmış olmalıdır 42. Sefer
sırasında önce padişahın, padişah seferde değilse önce serdarın sonra üç tuğlu paşaların daha sonra ikişer
tuğlu beylerin mehterleri çalınırdı43.
Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar nevbet çalınırken ayağa kalkılırdı.
Aşıkpaşazade nevbet sırasında ayakta durmanın gerekçesini başka padişahlarda bu adet yoktur. Ya bu
Osmanlı Hanedanında nedendir? diyerek sorgular. Sorunun kendisi iki şeye açıklık sağlamaktadır.
Birincisi başka devletlerde nevbet olduğu, ikincisi ise onlarda nevbet sırasında ayağa kalkılmadığıdır.
Aşıkpaşazade’ye göre nevbet sırasında ayağa kalkmanın iki nedeni vardır. Birincisi nevbetin vurulması
gazanın bildirilmesidir. Nevbet gazaya hazır olun demektir. Ayakta durmak ise gazaya hazırız anlamını
taşır. İkincisi ise yoksul halkı doyurucu olmalarıdır. Dünya halkını nimetler ile beslerler44 diye açıklar.
İkincisinden anlaşılan, devlete yönetici olanların sorumluluklarını gerçekleştirmeye hazır olduklarıdır.
Burada da yine bağımsız devlet olma mesajı yatar. Şöyle ki, Eski Türklerde Kağan’ın en temel görevleri
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de ücret tahsisi yapılması kanundu. Bkz. Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 7/1 Kitap, İstanbul
1994, s. 245.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, 7. Kitap, İstanbul 2003, s. 68, 95,119,
170; Pierre Belon da bütün hisarlarda davul ve zurnanın olduğunu bildirir. Bkz. Pierre Belon Seyahatnamesi, çev. Hazal Yalın,
İstanbul 2020, s. 137; Öte taraftan savunmasına bırakılan kale veya bölgeleri terk ederek otağı, tuğu, davulu ve sancağı düşmana
bırakanlar azledilirdi. Örneğin, 1648 yılında Kilis kalesinin savunmasında bulunan serdar kaçma yolunu seçince tabl u alem
düşman eline geçmişti. Bkz. İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, s. 232b.
24 Numaralı Mühimme Defteri, hk. 277; Antep kalesinde nevbet çalan mehterhaneye emri şerif ve hüccet-i şer ile Hacı
Mehmed mehterbaşı oldu. Maaşları kazada gerçekleşen düğünlerden sağlanacaktı (Kasım 1664). Bkz. 95 Numaralı Mühimme
Defteri, hk. 169.
1618 tarihinde Anadolu Beylerbeyi’nin mehterbaşısı Ahmet idi. Bkz. 82 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 2000, s. 147; 6 Temmuz 1690 tarihinde Sabık Rikab-ı Hümayun Kaymakamı
Mehmed Paşa’nın tabl u aleminde, 7 adet davulcu zir tahtası, 9 adet boru, 4 zil, 15 adet vezir zurnası, 3 adet kapucu zurnası, 6
adet kaba zurna, 8 adet boru ağızlığı, nakkare, 20 adet davulcu gönü, 15 nakkare zahması, 20 çift davul yüzlüğü,5 çift talim
düdüğü bulunmaktaydı. Bkz. AE. SSÜL. II., 17/1734; Rûm-ili emîrü’l-ümerâsı şecâ’at-nijâd, Has Murad kırk emir-i mu’azzam
ile her biri sâhıb-i tabl ü ‘alem idi. Bkz. Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî (791907 / 1389-1502), haz. Fatma Kaymaz, TTK, Ankara 2016, s. 303.
82 Numaralı Mühimme Defteri, s. 152; 88 Numaralı Mühimme Defteri, hk. 288.
1628 yılında Kefe’ye bağlı Manküb kazasında bulunan Balaklağu Kale’sinin harap olduğu ve nevbethanesinin tamirat istediği
bildirilmektedir. Bkz. 83 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 2001, s.
81; BOA, C. SM, 11/589.
1806 yılında bu masraf 1468 kuruş tutmuştu. Bkz. BOA, C. SM, 19/973.
1691 tarihinde Çıldır ve Ahıska kadısına gönderilen bir hükümden mehter akçesi gibi sonradan konulan vergilerin men edilmesi
istenmektedir. Bkz. 100 Numaralı Mühimme Defteri, hk. 544; Bazı yerlerde ise mehterlerin maaşları kazada gerçekleşen
düğünlerden sağlanacaktı (Kasım 1664) Bkz. 95 Numaralı Mühimme Defteri, hk. 169.
Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 292.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, 1. Kitap, İstanbul 2006, s. 336;
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 274; Pierre Belon, akşam ve sabah çalan davul ve zurna ile çalınan melodiyi sevmiştir. Bkz.
Pierre Belon Seyahatnamesi, s. 137.
Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-Nâmesi, s. 260.
Osman Gazi nevbet vurulurken ayakta durdu. Bkz. Aşıkpaşazade, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 19; Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi, s.
107.
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 278.
Aşıkpaşazade, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 19.
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arasında; halkı besleyip doyurması, çıplakları giydirmesi, yoksuları zengin kılması vardır45. İlerleyen
tarihlerde Matrahçı Nasuh, Osman Gazi’nin tabl döğülürken ayağa kalkmasını Sultan Alaaddin’e izzet
ve liva-yı İslam için yorumlar46. Bu yorumlama Rüstem Paşa Tarihi’nde de tekrarlanır. Fatih Sultan
Mehmet Dönemi’nde birçok saray ritüeli gibi nevbet sırasında ayağa kalkma geleneği de değişti. Yine
Neşri’nin anlatımına göre Fatih Sultan Mehmet’in “bir bölük müfside turmak ne lâzımdır” diyerek
gelenekselleşen bu uygulamayı kaldırdığı aktarılır. Sadece nevbet vurulur47.
Padişahın günlük ritüel şeklinde çaldığı mehterler İstanbul’un belirli noktalarında çalınırdı. Evliya
Çelebi bu yerleri şöyle sıralar: Eyüp, Kasımpaşa, Galata, Tophane, Beşiktaş, Rumeli Hisarı, Kavak
Yenisarayı, Beykoz, Anadolu Hisarı, Üsküdar ve Kız Kulesi48.
İletişim Aracı Olarak Nevbet
Padişahın tebaası için en önemli sorumluluğu iskân için toprak açmaktı. Bu da fetihlerle
gerçekleşirdi. Fethin her aşamasında nevbet çalınırdı. Sefere çıkılacağı, reaya ve berayaya nevbet
çalınarak duyurulurdu. Kalabalık ordunun geri çekilmesi, dinlenmesi veya düşmana saldırması
komutları nevbet ile hızlı bir şekilde askere iletilirdi. Seferde nevbet ile coşan asker başarılı olurdu.
Zafer de yine nevbet ile bildirilirdi. Alınan yerlerde nevbet vurularak hakimiyet ilan edilirdi.
Nevbet özünde iletişim için kullanılmaktadır. Hakimiyet sembolü denilmesi de duyurma ve ilan
etme işlevselliği ile alakalıdır. Nitekim farklı zamanlarda çalınır ve farklı isimlerle anılırdı. Özellikle
sefere giderken çalınan nevbet gazâya davet niteliği taşıdı. Savaşa giderken tabl çalındı, alem çekildi49.
Sefere çıkma kararı kös-i cihad ile duyuruldu. Bu türden nevbete tabl-ı harbî 50, kös-i yüriyiş veya kösi harbî51 denildi52. Kuşatmalarda mehterin sesi göğü çınlatırdı53. Düşmanı korkutmak için kös-i
mehabet54 çalınırdı. Bu bazen velvele-i tabl u nakkare ve nefir olarak anıldı55.
Yorulan askerin dinlenmesi veya bir eksikliğin tamamlanması için kös-i rihlet56, cesareti arttırmak
için kös-i salabet57 çalınırdı. Ayrıca kös-i vegayi58 ifadeleri de geçerdi. Cenge gün doğumuna yakın bir
zamanda başlanılır yatsı vaktinde ise tabl-ı asayiş çalınarak ara verilirdi59. Alınan yerler ise tabl-ı
beşâret60 veya kös-i beşaret61 çalma suretiyle ilan edilirdi. Behiştî’de geçen şu ifadeler; sürura tabl-ı
beşâret çalup meserrete işâret eylediler62, bu nevbetin farklı olduğunu kanıtlamaktadır. Öte taraftan
davulların ve mehterin çalmaması da bir işaretti. Yenilgiye delaletti. Yaslarda da davul çalınmazdı63.
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Dilek Yılmaz, Viyana Avusturya Milli Kütüphanesinde Kayıtlı Rüstem Paşa Tarihi (1b-120b) (İnceleme-Metin), Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 41b. Bu eser bundan sonra Rüstem Paşa
Tarihi olarak geçecektir.
Matrakçı Nasuh, Târih-i Âl-i Osmân, s. 126.
Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi, s. 109; Rüstem Paşa Tarihi, s. 41a.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1. Kitap, s. 336.
Çalındı çü tabl ü çekildi ‘alem. Bkz. Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 239.
Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 279.
Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, haz. Şevki Nezihi Aykut, Ankara 2004, s. 52
Öte taraftan nevbet vurma gerek savaş açma, gerekse hakimiyet sembolü olarak aynı kültürlerden beslenen beylikler ile
benzerlik içindeydi. Sultan I. Mehmet Döneminde Karamanoğulları Beyliği Bursa’yı kuşatmaya tabl ve nakareler çala çala
gelmişti. Bkz. Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 171; Aynı dönemlerde Düzmece Mustafa üzerine İvaz Paşa giderken
tabl u nakare çaldı. Davul ve nakkarenin sesi yeri inletti. Bkz. Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 190.
İstanbul’un 1453 yılında kuşatılması için bkz. Tursun Beğ, Târih-i Ebü’l-Feth, C. 1, haz. Mertol Tulum, Ketebe Yay., İstanbul
2020, s. 43; Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 261, 265, 289.
Kemal Paşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman X. Defter, s. 90; Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 289.
Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, haz. Mehmet İpşirli, Ankara 1999, s. 544.
Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, s. 56; Kemal Paşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman X. Defter, s. 65.
Kemal Paşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman X. Defter, s. 231
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman IV. Defter, s. 9, 17.
1649 yılında Voynuk Kapudan Ahmet Paşa Girit adasına yaptığı sefer. Bkz. İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, s. 387b, s. 96; Kâtip
Çelebi, Fezleke, C. I, s. 136, 188; Timur Vural, asayişi farklı bir vuruş olarak tanımlayarak farklılığını belirtmiştir. Bkz. “Bir
Mehter Çalgısı Olarak Davul”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 199, (2012), s. 182.
Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 292.
Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, s. 49.
Fırat Boztaş, Onaltıncı Yüzyılın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti’nde Tabl ve Alem Mehterleri Teşkilatı, s. 68-69.
Behiştî Ahmed Çelebi, Târih-i Behiştî, s. 292.
Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, s. 117.
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Nevbetin haber ileten niteliği melodisinin farklı olmasını zorunlu kılar. Erken dönem vurulan
nevbetin melodisi bilinmese de özellikle savaş sırasında dövülen nevbetlerin farklı olduğu aşikardır64.
Osmanlı müzik eğitimi65 nota üzerinden icra edilmediğinden erken dönem mehter müziğinin melodisi
tam olarak bilinememekle birlikte birkaç kaynak fikir vermektedir. 1578-1581 yıllarında Osmanlı
Devleti’nde bulunan Salomon Schweigger duyduğu mehterinin çok küçük bir bölümünü notaya döktü66.
Ancak daha geniş bilgi verenler Cem Behar’ın çalışmalarında, Ali Ufkî, Kantemir ve Kevserî’nin
sayesinde olduğu ifade edilmektedir. Behar, Ali Ufk’nin 500’den fazla eseri güftesiyle kaleme aldığı
Mecmûai Sâz ü Söz isimli eserini, geleneksel Osmanlı müziğinin kayıtlara geçen nota koleksiyonu
olarak ayrı bir yere koyar67. 1691 yılından itibaren müzik ile ilgilenmeye başlayan Dimitri Kantemir de
Türk havalarını notayı uyarlayan ilk kişi olarak tanınır68.
Müziğin insan ruhu üzerindeki etkileri eskiden beri bilinmektedir. Mehter müziğinde özellikle kös
kullanımının insan kalbine tesir eden bir yanı vardı. Bu etki kişinin ait olduğu kültüre göre
değişmekteydi. Yıllarca zafer ve hakimiyet sembolü olarak dinleyen69 kulaklara sevinç ve güven
sağlarken farklı milletlere korku salmaktaydı. Böylece mehter müziği vatanda birlikte ve dirlikte
olmanın sembolü oldu. Debdebeli melodisi savaşlarda Osmanlı askerine cesaret verdi. Fiziksel
performansını arttırdı70. Diğer zamanlarda da ruhuna coşku katmakta, tedavi olarak kullanılmaktaydı.
Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî’sinde mehterhane tedavi olarak belirtilmişti71. Diğer taraftan gök
gürültüsünü hatırlatan yüksek sesli tantanalı müziğin mistik ögeler taşıdığına inanılmaktadır72. Mehter
gazileri coştururken düşmanın asabını bozuyordu. Yıldırıyordu. Hatta velvelenin dinmesi için ceng-i
harbi ritmini çalan mehterler savaşta ilk hedefler haline geliyordu73. Toprak alma üzerine kurulu dünya
düzeninde mülkiyet sahipleri birbirlerini düşman olarak nitelendiriyordu. Diğer devletlerden Osmanlı
Devleti’ne seyahat için gelenler de yetiştikleri kültürün etkisi ile Türklerin müziğini korku verici
buldular. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bulunan Schweigger Türklerin müziğini sert ve saldırgan
bulduğunu yazdı. Sevimsiz, kuralsız, ses karmaşası olarak tanımladı. Gerçek müzik sanatındaki
uyumsuzluğuna dikkat çekti. Türklerin yüksek sesli çalınan müzikten hoşlandığını ekledi. Uyak ve
söylem bakımından sanat değeri olan şarkıların olduğunu pek çok kişiden duyduğunu ancak kendisinin
işitmediğini, hep aynı ezginin çalınmakta olduğunu not etti74. 17. yüzyılda gelen Galland da Türklerin
hoşuna giden ezginin Fransız kulağına zevk vermediği söyledi75. Ancak özellikle develerin taşıdığı
köslerden çıkan sesin serseme çevirdiğini ve bütün vücudu heyecandan ürperttiğini kaydetti76. Bütün
bunlarla birlikte mehter müziğinin coşkusu Mozart (1756-1791) ve Beethoven (1770-1827)’da yansıma
buldu. İki sanatçı da mehter müziğinden etkilenerek Türk Marşı besteledi. Dahası 18. yüzyılda Viyana
saray orkestrasında mehter musikisi çalındı.77
İstanbul’a gelen seyyahlar mehter melodisinde pek fark bulamamışlardı. Söz konusu seyyahlar
İstanbul’da günlük ritüel veya tören vesilesiyle icra edilen mehteri dinlediler. Ancak Fransız seyyah Du
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Nitekim mehter sadece savaşta değil padişahın şehzadeler için düzenlediği sünnet düğünlerinde, göreve atanan sancakbeyine
iletmede de kullanılıyordu. Yani eğlenmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 1559 yılında Edirne kadısına
gönderilen bir fermanda bayramlarda ve aşure günlerinde davul, nakkare ve dümbelek çalmak yasaklandı. Bu yasaklamada
davul ve nakkare çalmak hükümdarlık sembolü olmasının dışında kullanılmasının yasaklanması anlamında okumaktan çok
padişahın Hz. Muhammed’in kanunlarını icra etmeyi düşünen padişahın hassaslığına yormak gerekir. Bkz. 3 Numaralı
Mühimme Defteri, C. II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1993, s. 111, 114, 239, 245.
Büyük bir meşkhane idi. Mehterhanede sayıları değişmekle birlikte 150-200 kişi bulunurdu. Bunların önemli bir kısmı müzik
eğitimi alan gençlerden oluşmaktaydı. Ocak Osmanlı’nın diğer Kapıkulu sitemindeki gibi insan kaynağını temin ediyordu.
Bkz. Mehterhane, s. 2.
Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581), çev. Türkis Noyan, İstanbul 2014, s. 229.
Cem Behar, Musıkiden Müziğe Osmanlı / Türk Müziği: gelenek ve Modernlik, İstanbul 2005, s. 47.
Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle…, s. 100.
Bir Hunlu ile evlenen Çin prensesi ailesine yazdığı mektubunda Türklerin sabaha kadar davul dövdüğünü bildirmişti. Bkz.
Gazimihal, Türk Askerî Muzıkaları Tarihi, s. 69; Vural, “Bir Mehter Çalgısı Olarak Davul “, s. 179.
Gazimihal, Türk Askerî Muzıkaları Tarihi, s. 8; Erhan Tekin, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul’da Barışta ve
Savaşta Mehter Müziği ve Çalgıları”, İstanbul’da Sanat: Mimari, El Sanatları, Resim, Müzik, 7. Uluslararası Türk Kültürü
Kongresi Bildiriler IV, Ankara 2011, s. 1198.
Mahmut Ragıp Kösemihal, Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul 1939, s. 18.
Tekin, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul’da Barışta ve Savaşta Mehter Müziği ve Çalgıları”, s. 1199.
Gazimihal, Türk Askerî Muzıkaları Tarihi, s. 8.
Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581), s. 227.
Bülent Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musikî, İstanbul 1994, Metin 8 Haziran.
Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle…, Metin 7 Mayıs.
İ. Kayabalı, C. Arslanoğlu, “Mehter Musikisi”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Kara Kuvvetleri Sayısı, S. 131/XI, (1973),
s. 1130.
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Loir ile gelen Giovanni Batissa Donado, Türk melodilerinin 24 makam olduğunu bunların altısı neşeli,
altısı kuvvetli taşkın duyguları, altısı tatlı hoş duyguları işlediğini duymuştu78. Yapılan çalışmalar
bilinen mehter parçalarının 24 makamdan bestelendiğini göstermektedir79. Evliya Çelebi’nin aktardığı
bir hikâyede, Mehterbaşı Mimarbaşıya seferde askeri teşvik ettiklerini; barışta 12 makam, 24 usûl, 48
tertip üzerinden fasıl yaptıklarını söyleyerek geçitte öncelik kazanmıştı80. Bütün bunlar özellikle savaş
sırasında farklı zamanlarda çalınan mehterin iletişim için kullanıldığından ritimlerinin değiştiğini
düşündürmektedir.
Sonuç
Mehter doyuran, koruyan, kollayan padişahların yönetimin başında olduğunun sembolü haline
geldi. Osmanlı askerinde yaptığı olumlu psikolojik etki ile başarı kazanılmasına katkı sağladı. Kazanılan
başarı, barış zamanında da mehterin çalınması ile zafer anları hatırlatılarak ortak bir kültürün
oluşmasına hizmet etti. Mehterin çalınması ülke yönetiminin kontrol altında olduğunun simgesiydi. Sık
sık çalınma suretiyle tebaaya huzur telkin edildi. Böylece mehter toplumsal bir değer oldu. Farklı
düşünce ve inançtaki bireylerin aynı ülkü altında toplanmasına ve ortak bir devlet ismi altında yaşama
arzusunu sanatsal dokunuşla kuvvetlendirdi. Birlik ve beraberliğin sesli sembolü haline geldi.
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YUNANİSTAN ASKERİ ENVANTERLERİNE GÖRE
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI
Esra ÖZSÜER

Giriş
Osmanlı Devleti açısından I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Ateşkesi aslında Osmanlı
savunma sistemini nerdeyse tamamen yok eden, bilhassa 7. ve 24. maddeleri gereği İtilaf Devletlerinin
emperyalist emellerini Anadolu toprakları üzerinde gerçekleştiren “bırakışma” adı altında yeni bir işgal
projesiydi. Avrupa Devletlerinin 1815 Viyana Kongresinden beri Osmanlı topraklarını paylaşımına
yönelik istikrarla sürdürdüğü haçlı zihniyeti, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros limanında demirli İngiliz
zırhlısı Agamemnon savaş gemisinde Osmanlı heyeti Başkanı Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) ve
Müttefikler adına, İngiliz Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Calthorpe tarafından imzalanan
mütarekename ile resmen fiiliyata geçirilmişti. İsmet Paşa’nın da ifadesiyle memleketin canını yakacak
esaslı maddeleri ihtiva eden (Selek, 1985: 164) mütareke metninin yürürlüğe girmesi Osmanlı
Devleti’nin çıkarları aleyhinde bir nitelik taşımaktaydı. Zaten mütarekenin imzalanması sırasında
Osmanlı Devleti’nin idaresi altında bulunan Arap ülkeleri ve diğer bazı yerler Müttefik Devletlerin fiili
işgali altında bulunuyordu. Mütareke Antlaşmasında Boğazlar bölgesinin Müttefik Devletler tarafından
askeri işgal altına alınacağı (Madde 1) ve bu devletlerin kendi emniyetlerini tehdit edecek herhangi bir
durumla karşılaştıklarında stratejik bir yeri işgal hakları bulunacağı (madde 7) öngörülüyordu. Bununla
birlikte mütarekenamede yer alan ağır hükümler arasında sınır muhafazası ve iç güvenlik ile görevli
kuvvetler dışında tüm Osmanlı ordusunun derhal terhis edilmesi; Türk donanmasının terhis edilip
gösterilecek sular ve limanlarda mahpus bırakılması; Türk demiryollarından ve gemilerinden serbestçe
yararlanılması; telsiz telgraflarla kabloların Müttefik Devletlerin kontrolü altında bulundurulması yer
alıyordu (Gönlübol, 1989: 5).
Mütarekenin imzalanmasından kısa bir süre sonra Müttefik donanması İstanbul’a gelmiş ve
Müttefik yüksek komiserleri burada yerleşmişlerdi. Müttefik donanmasının İstanbul’a gelmesinden
hemen sonra da Osmanlı ülkesi resmen işgal edilmeye başlamıştı. 1919 yılı içinde İngiliz kuvvetleri
Urfa, Antep, Maraş, Adana bölgelerini ve diğer bazı Anadolu şehirlerini Mondros Mütarekesinin 7.
maddesi hükümlerinden istifade ile işgal etmişlerdi. Akabinde Suriye ve Kilikya Fransızlara terk
edilmiş, İtalyanlara da St. Jean de Maurienne gizli anlaşması gereğince Antalya bölgesi verilmişti. Paris
Barış Konferansı kararları gereği 15 Mayıs 1919 tarihinde de Yunanlar İzmir ve art bölgesini işgal
etmişti. Büyük Devletler tarafından hayata geçirilen tüm işgal ve emperyalist planlar kendisini bizzat
öz vatanında esarete düşme tehdidi altında gören Türk ulusunun Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde
örgütlenerek bir İstiklal Savaşı vermesine yol açmıştı. Zira Osmanlı Devletini parçalama teşebbüsüne
karşı en büyük tepki Yunan askeri birliklerinin İzmir’e çıkarma yapması üzerine başlamıştı. Osmanlı
Devleti içinde “millet-i sadıka” olarak tanımlanan Rumların 1821 Mora İsyanı ile değişen bu sadâkatli
tebaa statüsü, 1919 yılında vatan toprağı işgali ile travmaya dönüşmüş ve Türk kolektif belleğinde “hain
Yunan” imgesini kalıcı kılmıştı. Bu incitici davranış Anadolu’da başlayan Türk milliyetçiliğinin
amaçlarını ortaya koyması bakımından önemli bir başlangıç noktasını oluşturmuştu (Σακελλαρόπουλος,
1960: 87). Nitekim Yunan kaynakları da Mondros Ateşkesini I. Dünya Savaşını Doğu cephesinde sona
erdiren ve temelde Osmanlı Devleti’nin kayıt şartsız teslim olmasını sağlayan bir antlaşma metni
şeklinde yorumluyordu. Ancak aynı kaynaklara göre Büyük Güçlerin çatışan çıkarlarının uzlaştırılması
da kolay olmadığı için Doğu Sorununun çözümü beklenilen hızda ilerleme de kaydetmiyordu. İtilaf
Devletlerinin oligarşisi hızla yükselen ve milliyetçi bir harekete dönüşen Türklerin tepkisini de
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kolaylaştırmıştı. Yunanistan, İngiliz politikasının amaçlarına hizmet ederek ulusal özlemlerini
gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle İngiltere ister Büyük Savaşı kaybetsin ister kazansın
Yunanlar İngilizlerle birlikte hareket etme kararı almıştı. Venizelos'un başarılı siyasi manipülasyonları
sayesinde de Megali İdea rüyası neredeyse tamamlanmıştı. Ancak Yunan yayılmacı milliyetçiliğinin
doruk noktası aynı zamanda yıkıma giden acılı yolun da başlangıcını oluşturacaktı (Γιαννακόπουλος,
2003: 83).
Anadolu’da başlayan Milli Mücadele hareketi Doğu Anadolu’ya III. Ordu Müfettişi olarak
gönderilen Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelmesi üzerine başlamıştı. Mustafa
Kemal, Samsun’a gelmesinden hemen sonra, Anadolu’daki Türk kuvvetlerini teşkilatlandırarak bir ordu
meydana getirmiş, Ankara’da de facto hükümet kurup yeni Türk Devletinin dış politika hedeflerini
belirlemişti (Gönlübol, 1989: 8). Dolayısıyla Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından
sonra kurulan yeni Türk Devleti’nin çerçevesini ve sınırlarını çizen ilk uluslararası belge olarak
önemliydi. Türk Kurtuluş Savaşı’nın siyasi manifestosu sayılan Misak-ı Milli Beyannamesinde de
belirtildiği üzere “milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, birbirinden ayrılmaz” (Atatürk, 2004:
45) ilkesi aslında Milli Mücadele’nin yegane hedefi sayılan ulusal varlığı tesis etme noktasında
Türkiye’yi böl-parçala amacıyla hayata geçirilen Mondros Mütarekesine karşı bir bildirgeydi.
Bu bildiride de Mondros Mütarekesi ve Paris Barış Konferansı kararları doğrultusunda
Anadolu’nun işgali ve buna bağlı ortaya çıkan Türk Ulusal Kurtuluş Hareketi Yunanistan Askeri
Envanterlerine göre değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Yunanistan Askeri Envanterlerine Göre Türk İstiklal Harbi
Müttefiklerin Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve ilhak teşebbüsleri karşısında önce Erzurum’da
sonra da Sivas’ta toplanan kongrelerde Milli Mücadele hareketinin amaçları ve ilkeleri tespit edilmişti.
Galip devletlere Türkiye üzerinde koşulsuz hareket serbestisini sağlayan Mondros Mütarekesi
hükümlerine karşı Erzurum Kongresi’nde (23 Temmuz 1919) yayınlanan bildiri Türk milletinin her tür
yabancı müdahale karşısında birlikte savunma ve direnmede olacağını açıkça beyan ediyordu (Selek,
2020: 322). Paris Barış Konferansında İngilizlerin Batı Anadolu’nun İtalyanlar yerine Yunanlar
tarafından işgal edilmesini tercih ettiğini açıkça belirtmesi sonucunda Başbakan Venizelos, Birinci
Yunan Tümenini taşıyacak tüm Yunan vapurlarının Selanik limanında toplanması emrini vermişti. 12
Mayıs’ta gemilere binen tümen, 13 Mayıs’ta Venizelos’un Dışişlerine gönderdiği telgraf emriyle
hareket etmiş1 ve 15 Mayıs 1919 günü saat 08.40’da karaya çıkmaya başlamıştı (Selek, 2020: 133-134).
Başbakan Eleftherios Venizelos İzmirli Rumlara yaptığı konuşmada Yunan ordusunun askeri
çıkarmasını şu sözlerle açıklıyordu: “Doğru zaman geldi. Yunanistan’ın, Barış Konferansında, düzeni
sağlamak için İzmir’i işgal etmesi kararlaştırıldı. Soydaşlarımızın da bildiği üzere Konferansta alınan
bu karar İzmir’in Yunanistan ile birleşmesi için alınmıştır. Nihayetinde ben de aynı sert boyunduruk
altında Balkan Savaşlarına kadar köle olarak yaşamış biriydim. Dolayısıyla bugün Küçük Asya’da
yaşayan Yunanlarının ruhlarının hangi sevinç duygularıyla dolup taştığını çok iyi anlıyorum. Elbette
bu duyguların dışavurumunu engellemek niyetinde de değilim. Ancak bu ifadenin komşu nüfuslara karşı
düşmanlık ya da kibir karakterini üstlenmeyeceğinden de eminim.” (Τριανταφυλλίδης, 1984: 26)
Yunanistan’ın ihtilalci başbakanı Venizelos Paris Barış Konferansında Batı Anadolu’nun üç bin
yıldan beri Yunan toprağı olduğunu ve Rumların da bu bölgenin ekonomik ve entelektüel hayatının
esasını teşkil ettiğini delil olarak ileri sürmekteydi. Lloyd George ve Amerikan Başkanı Wilson Batı
Anadolu topraklarını Yunan yurdu kabul ederek İzmir ve civarının Yunanistan ile birleşmesine destek
veriyordu. Öte yandan Barış Konferansında Üç Büyükler Konseyinde konuşan Lloyd George, İtalya’nın
doğuda tüm davranışlarını şüpheli bulduğunu, İtalyanların günün birinde ani bir sefer ile Anadolu’yu
zapt etmelerinden endişe duyduğunu da ifade etmişti. Zaten Batı Trablus’a yapılan İtalyan seferi de
gizlilik içinde tertiplenmişti. Üstelik İtalyanlar Anadolu’yu ele geçirirse onları bu bölgeden çıkarmak
hiç de kolay olmayacaktı. Dolayısıyla vakit kaybedilmeksizin Yunanlara İzmir’in işgal müsaadesi
verilmeliydi. Zaten Amerika Cumhurbaşkanı Wilson’un da Lloyd George’un da maksadı Batı
1

Başbakan Venizelos’un Paris’ten Atina’ya gönderdiği telgrafta Yunan Ordusunun İzmir’e çıkma emri şu cümlelerle
verilmekteydi: “Dışişleri Bakanlığına, Atina. Paris Barış Konferansında tarafıma iletilen bilgiye göre Yüksek Konsey’in bugün
yaptığı toplantıda Yunan askeri birliklerinin derhal İzmir’e çıkarma yapması kararlaştırılmıştır. Kararın hiç vakit
kaybedilmeden yerine getirilmesi hususunda gereğini arz ederim. Yaşasın ulusumuz”. (Μεγαλοκονόμος, 1992: 67)
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Anadolu’nun Yunanistan’a ilhakı idi. Anadolu’ya Yunan askerinin çıkarılmasına karar verilirken en
sağlam gerekçe, ki bu gerekçe Milletlerarası Komisyonun 7 Ekim 1919 tarihli raporunda “Hristiyanlar
tehlikede değildir” şeklinde asılsız bulunmuştur, bölgedeki Rumların Türkler tarafından öldürülmekte
olduklarına dair ön kabuldü (Selek, 2020: 129-132). Aslında Yunanların İzmir’e asker çıkarması ile
ilgili hadise Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'daki büyük güçlerin rolü ve petrol arayışlarını
konu alan «Kan ve Petrol - Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Doğu» adlı belgeselde de benzer düşüncelerle
şöyle açıklanmaktaydı: “Dört yıllık topyekûn savaştan bitkin düşen Müttefikler, Yunanların Türk milli
hareketini bastırma teklifini zahmetsizce kabul etmişlerdi.” (https://www.youtube.com/watch?
v=SHWA2-Zs5nY) Öte yandan İzmir’in Yunan kuvvetleri tarafından kontrol edilmesi İtalyan
genişlemesine karşı caydırıcı bir rol de üstlenecekti (Llewellyn Smith, 2002: 117-118) Ancak Büyük
Savaşın sonunda, müttefiklerin çoğunluğu ve özellikle müttefik ülkelerin kamuoyu, daha fazla harekete
geçmek konusunda çok da istekli değildi. Örneğin General Sir Henry Wilson, Yunanların İzmir
çıkarmasını “elbette tüm bunlar büsbütün hataydı” (Sir Henry Wilson Bart, 2015: 317) şeklinde
yorumlamıştı. Kısaca İzmir’in Yunan kuvvetlerince işgali bazı faktörlerin tesadüfen bir arada olması ve
daha iyi bir çözümün bulunamaması nedeniyle alelacele verilmiş hatalı bir karardı (Σακελλαρόπουλος,
1960: 85).
Gerçi Yunan işgalinden önceki dönemde Türk milliyetçi hareketi bir endişe kaynağı
oluşturmamıştı. Fakat Yunanların İzmir'e ayak basması Türk direnişini ateşleyen ve mücadele ruhunu
tutuşturan bir rol üstlenmişti. (Churchill, 1929: 367-368).Yunanların Küçük Asya Seferi temelde Büyük
Güçlerin çatışan çıkarları doğrultusunda şekillenen bir gelişmeydi. Çünkü Büyük Güçlerin amacı
Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile birlikte bölgedeki boşluğu nispeten daha zayıf ve uydu göreviyle
kullanılabilecek Yunanistan ile doldurmaktı. Örneğin Fransa, yabancı sermayesinin yüzde altmışını
Osmanlı Devleti’ne tahsis ettiği için mali çıkarlarını ön planda tutuyordu (Horton, 1992: 211). Gerek
uzun vadeli gerekse kısa vadeli yatırımlarını garanti altına alacak planlara göre yaşayan Türkiye, İngiliz
uydusuna dönüşen Yunanistan’a tercih edilebilirdi (Τσιριγώτης, 2010: 153). Dolayısıyla Venizelos
sadece İtalyanlarla çekişme halinde değildi. Yunan işgalinin akıllıca bir iş olup olmadığı konusunda
Fransızlar da kuşku içindeydi. İngiltere ise Çanakkale Boğazı ve Musul petrolünün kontrolünü ele
geçirmek istediğinden Yunanistan’ın müttefiki olmayı doğru buluyor, Yunan iddialarını destekleyerek
de Türkiye üzerindeki ekonomik ve jeostratejik çıkarlarını uygulama alanı yaratabileceğine inanıyordu.
Diğer taraftan 26 Nisan 1917 Saint Jean de Maurienne gizli antlaşmasıyla İtalya’ya verilen İzmir ve
Aydın vilayetinin Paris Barış Konferansı kararları ile Yunanistan’a verilmesini İtalyanlar düşmanca bir
tavır ile karşılamıştı. Rusya ise uluslararası arenada kendisine yeni bir müttefik arayışı içindeydi.
İstanbul Hükümetinin Müttefik Güçlerin emrinde olduğu düşünüldüğünde tarafını diplomatik yolla
Mustafa Kemal ve Türk Milliyetçilerinin yanında belirleyecekti. Amerika Başkanı Wilson da
Yunanların Anadolu işgali konusunda belli tereddütlere sahipti. Ve nihayetinde Yunanistan ise 19.
yüzyılın ortalarından itibaren mücadele verdiği Büyük Yunanistan hayalini ancak ve ancak Büyük
Savaş’ın galiplerinin garantörlüğünde en yüksek hedefe ulaştırabileceğine inanıyordu. Ezcümle
Yunanların İzmir’e çıkarma yapma kararı başlı başına Megali İdea ile örtüşen bir kurtuluş doktriniydi.
Yunan kuvvetleri İzmir’den dağılarak kademeli olarak işgal bölgesini genişletmeye başlamıştı.
Yunanlar Aydın, Ayvalık ve diğer taşra kentlerini işgal edip yerlerini iyice sağlamlaştırmıştı. Ancak
Türkler Anadolu’nun göbeğindeki toprak parçalarını yüzyıllık düşmanlarının istilasıyla yitirmeyi hoş
göremezdi. İngiliz Yüksek Komiseri, İzmir’in Yunan Ordusu tarafından işgalini Türk yurtseverliğini
ortaya çıkaran belki de en kışkırtıcı adım şeklinde tanımlamıştı (Llewellyn Smith, 2002: 161). Bu
hadisenin akabinde Türk Milliyetçileri Yunanların Anadolu’daki mevcudiyetlerine karşı bir tehdit
olarak örgütlenip vatan müdafaasında silahlı mücadeleyi başlatmıştı. Venizelos’un politikası ise başta
İngiliz ve Müttefiklerin desteğini alarak hareket etmekti. Böyle bir işbirliği Yunanistan cephesinde âdete
bir gereklilikti. Zira Yunanlar tek başlarına ne Türk Milliyetçilerine karşı direniş gösterebilirdi ne de
Anadolu’nun tamamını ele geçirebilirdi. Üstelik Venizelos’un ülkesindeki siyasi saygınlığı da Anadolu
Seferi ile yakından ilintiliydi. 22 Haziran 1920 tarihinde Yunan birlikleri Milne Hattı’nı geçerek İzmir
kesiminde üç koldan ilerlemeye başlamıştı. I. Ordu’ya bağlı birlikler Alaşehir’e kadar ilerlemiş, İzmir
Ordusu birlikleri de Manisa, Akhisar ve Soma demiryolu üzerinden kuzeye doğru yönelmişti. Bandırma,
akabinde Bursa Yunan askeri birlikleri tarafından ele geçirilmiş, Edirne ve Uşak işgal edilmişti. Fakat
Yunan cephesindeki gelişmeleri büyük ölçüde belirleyen 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr
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Antlaşmasıydı. Yunan cephesinde Sevr Antlaşması Venizelos’un Müttefik Devletler ile birlikte siyasi
konumunu önemli ölçüde güçlendiren diplomatik bir hüner olarak adlandırılıyordu.
1919-1920 yılları arasında Yunanistan’ın askeri üstünlüğünün Anadolu’da hissedildiği
dönemlerdi. Yunan ordusunun disiplin ve gücü Kuvayı Milliye karşısında kazanılan bir üstünlük ve
Venizelos’un Sevr Antlaşmasından kaynaklı en iyi anı olarak anlatılsa da Kasım 1920 seçimleri Yunan
tarihyazımında “katastrofi” (felaket) sürecini başlatan bir dönemi de beraberinde getirmişti. Sevr
Antlaşmasından doksan yedi gün sonra elli altı yaşındaki Venizelos siyasi üretkenliğinin en zirve
noktasında ilk büyük seçim yenilgisini yaşamıştı. 14 Kasım 1920 tarihinde Yunanistan’da yapılan genel
seçimlerde Eleftherios Venizelos muhalifleri karşısında beklenmedik bir şekilde yenilgiye uğramıştı.
Her ne kadar bu yenilgi Venizelist cephede şaşkınlıkla karşılanmış olsa da İngiliz İstanbul Yüksek
Komiseri Sir John de Robeck, Lord Courzon’a yazdığı Mart 1920 tarihli mektupta Venizelos’un gözde
çok büyütülmemesi gerektiğini, geçici bir fani olduğunu, Venizelos isminin de Yunanistan demek
olmadığını aylar öncesinden yazmıştı (Βερέμης, 2014: 82). Kral Aleksandros’un bir maymun
ısırığından ölmesinden sonra 4 Aralık 1920 referandumu ile Kral Konstantin 1917’de sürgün edildiği
Yunanistan’a yeniden muzaffer bir şekilde geri dönmüştü. Yunan kamuoyunda 1920 Kasım seçimleri
1917-1920 yılları arasındaki Venizelist siyasetin başarısız bir yönetim şekli olduğunu özetlemişti.
Venizelos ve Fileftheron Partisinin kâğıt üzerindeki bu hezimeti Yunanların artık Megali İdea ülküsünü
takip etmek istemediğinin de açık göstergesiydi. Zira Yunan ordusu içinde cılız da olsa sıkça yinelenen
“terhis” talebi 1921 yılından sonra Anadolu içlerinde dağılmış Yunan askerinin Kralcı yönetimden tek
talebi olacaktı. Nitekim Bursa’da askeri hastanede ambulans şoförleri tarafından çıkarılan cephe
gazetesi Fliaria’daki (Gevezelik) farazi tiyatro oyununa dair ilanda “Bu akşam. Asya Tiyatrosunda:
Yirmi yıldır asker!” gösterisinin sergileneceği bilgisi hicivli bir şekilde yazılmıştı (Μισαηλίδης, 2004:
262). Yunan askerler bilhassa “Yaşasın Kral! Yaşasın terhis!” sloganlarıyla Konstantin’in ülkeye
gelişini karşılamıştı (Benlisoy, 2014: 13).
Venizelos’un istifası sonrasında Yunanistan ile ilişkilerini canlı tutan İngilizler hariç diğer
müttefikler çok geçmeden istenmeyen adam Konstantin’in ülkeye dönmesiyle Yunanistan’a karşı
yükümlülüklerinden kurtulmaya başlamıştı. Bu nedenle Sevr Antlaşmasının anti-Venizelistler
tarafından uygulanması da boşuna bir çaba olacaktı. Nitekim Kral Konstantin’e karşı en güçlü
propagandayı Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Georges Leygues ve halefi Aristide Briand
yapıyordu. Aslında Fransa’nın Sevr Antlaşmasının uygulanması konusundaki ilk tepkisi
Yunanistan’daki Kasım seçimlerinden çok öncesinde kendisini göstermişti. Venizelos’un iktidardan
düşmesi Fransızlara sadece doğru fırsatı vermişti. Dönemin İtalya Dışişleri Bakanı Kont Carlo Sforza
da karşı propaganda da Fransa’nın en büyük destekçisiydi. Müttefikler Kralın ülkeye dönüşünden sonra
tüm finansal desteği kesme ve diplomatik ilişkileri durdurma noktasında ısrarcı bir tutum sergiliyordu.
Yunan davasına sonuna kadar destek çıkan İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord
Curzon’du ve her ikisi de Fransa ile diplomatik uzlaşı ilkelerini bozmadan Yunanistan’a sahip çıkıyordu
(Βερέμης, 2014: 83-85).
Konuyla ilgili Yunan tarihçilerinden Kostas Stamatopoulos “1922: Felakete nasıl ulaştık?” adlı
kitabında Kral Konstantin oğlu Aleksandros’un ölümünden sonra tahtı İngilizlere yakınlığı ile bilinen
ikinci oğlu Georgios’a devretseydi Müttefiklerin Yunanistan’a karşı sergilediği açık düşmanlığın sahte
bahanesi de ortadan kalkmış olacaktı yorumunu yapar (Σταματόπουλος, 2020: 126-127). Ezcümle
1921’den sonraki Yunan Ordusunun Anadolu’daki büyük hezimetinin arka planında ordusuna
ekonomik ve lojistik desteği vermeyen Yunan siyasi krizi de bulunmaktaydı. Nitekim Stamatopoulos
da hızla gelişen Küçük Asya trajedisinin en büyük payını ve yaşanan felaketin sorumluluğunu Venizelos
ile birlikte Kral Konstantin’e vermekteydi. Stamatopoulos’a göre Venizelos yetenekli bir politikacı
olmasına rağmen hatalı bir karar almıştı. Dönemin konjonktürünü ve siyasi şartlarını çok da iyi hesap
edemeyen Venizelos, Yunanistan’daki ulusal bölünmenin de mesullerinden biriydi. Yunan davasında
İngilizlere her koşulda bel bağlamış ve güvenmişti. Ancak Konstantin de bu felaketin en az Venizelos
kadar sorumlularından biriydi. Zira tahta çıktıktan hemen sonra Müttefiklerin Yunanistan’a karşı
niyetlerinin her ne kadar farkına varmış olsa da Venizelist siyaseti devam ettirmek istemişti. Sonraki
süreçte Yunan ordusunun felakete sürüklendiğini, İngiltere’nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket
ettiğini görmesine rağmen Anadolu Seferinden vazgeçmemişti. Oysa Konstantin monarşinin başında
söz sahibi biri olarak Yunan ordusunun felaketini hazırlayan tüm adımlardan geri çekilebilme yetkisine
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sahipti ve Ankara’ya ilerlemesinin önüne geçebilecek mukavemetteydi (Σταματόπουλος, 2020: 126127).
Müttefiklerin tüm olumsuz tavrına rağmen Venizelos’un istifası sonrasında kurulan Kral yanlısı
hükümet İtilaf Devletlerinin güvenini kazanma noktasında yeni bir askeri harekâta ihtiyaç duyuyordu.
Kral Konstantin’in Yunan davasını ve Venizelos’u destekleyen Lloyd George’un sempatisini
kazanmaktan başka çaresi de yoktu. Dolayısıyla Türklere karşı mücadeleyi azimli bir şekilde sürdürmek
ve bunu da en az Venizelos kadar iyi yapmak mecburiyetindeydi. Zaten Kral Konstantin Yunan
meclisinin açılış konuşmasında da savaşa devam edeceklerini açıklamıştı. Bu beyanat doğrultusunda
Yunanlar İtilaf Devletlerine harbi sürdüreceklerini fiilen göstermek zorundaydı. Aynı zamanda Kral,
Megali İdea ülküsüne inanmış Venizelos yanlılarını da küstürmeden onlara hoş görünmek istemekteydi.
Fakat Yunanistan’da 1916’dan beri varlığını sürdüren ulusal bölünme 1920’den sonra iyice
belirginleşmişti. Venizelist ve Kralcı gruplar ise hem askeri hem de siyasi kanatta daha bariz bir şekilde
kutuplaşmıştı. Örneğin Yunan ordusu içinde Venizelist ve anti-Venizelist subaylar arasında yaşanan
cepheleşme, Kral yanlısı askerlerin bilhassa terfilerde kayırılma hadisesi Anadolu seferi sırasında ordu
içinde motivasyon yıkıcı bir rol üstlenmişti. Yunan ordusunda moral kriz ve onun tetiklediği itaatsizlik
ve direniş dalgası Yunanların Anadolu maceralarının felakete dönüşmesinin başka bir arka planını
oluşturmuştu (Benlisoy, 2014:. 23) Üstelik ordu içindeki bu ayrışma Atina kulislerinde siyaseten de
varlığını sürdürmekteydi. Venizelos karşıtlarının devraldığı hükümet[ler] aslında başından beri
başarısız olmaya mahkûm olduklarının bilincinde zor bir miras da almışlardı. Yunan kaynaklarında
döneme dair en büyük eleştiri yeni kurulan hükümetin ilk ve en önemli icraatının Küçük Asya
Ordusunun komutanlığına General Papoulas’ı getirmesiydi. Papoulas’ın askeri eğitimden yoksun
olması Anadolu seferi sırasında Yunan ordusunun operasyonel sorunlarını tam manasıyla
anlayamamasına sebebiyet vermişti. Dolayısıyla Papoulas askeri konularla ilgili isabetli kararlar da
alamamıştı. Yunan ordusu ile ilgili hükümleri hükümet tarafından atanan ve Berlin Harp Akademisi
mezunu olması sebebiyle Papoulas’a göre daha tecrübeli sayılan Albay Pallis veriyordu. Böylelikle
Papoulas idari konulardan, Pallis ise Küçük Asya Ordusunun operasyonel konularından sorumluydu.
Aslında gayri resmi düzeydeki bu ikilik ve askeri idaredeki çok başlılık Küçük Asya Ordusuna zarar
veren en önemli etkendi (Λουμιώτης, 2021). Yine Küçük Asya Orduları Komutanı General Papoulas
ve Genelkurmay Başkanı Dousmanis arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar Genelkurmay
Başkanlığı ile Ordu Kurmay Başkanlığı arasındaki tüm iletişimi kesme noktasına getirmişti. Diğer
taraftan askeri konularda rasyonel bir tutum sergileyen ve Anadolu işgaline başından beri şüpheyle
yaklaşan General Metaksas da bir kenara çekilme kararı alarak tarafsız bir rol üstlenmişti.
Seçim macerası, beklenildiği üzere orduyu ve askeri kanadı teğet geçmemişti. Subaylar 1917’den
sonra ikinci kez büyük bir sıkıntı içine girmişlerdi. 1917'de Venizelos karşıtı subaylar Kral
Konstantin’in devrilmesi ile birlikte ordudan tasfiye edilmişti. Şimdi ise Kral yanlısı subaylar Venizelos
yanlısı subayların yerine görevlendirilmekteydi. Bu hamle belki dönemin şartları düşünüldüğünde
politik olarak doğru olsa da arka planında ulusal bölünme ile kutuplaşan iki farklı cephenin (Venizelist
– Kralcı) göze göz, dişe diş mücadelesini ortaya koyuyordu. Aslında siyaseten doğru düşünülebilecek
bu karar askeri açıdan kuşkusuz büyük bir hataydı. Yunan ordusu içinde pek çok subay sırf siyasi
tercihinden ötürü kilit noktalardan alınarak niteliksiz pozisyonlara getirilmişti. Öte yandan eski
subayların orduya dönmesi yeni sorunları da beraberinde getirmişti. Yunan ordusunda görev yapan bu
eski subaylar genç meslektaşlarıyla kıyaslandıklarında hem modern savaş tekniklerinde deneyimsizlerdi
hem de ordudan uzun zaman uzak kaldıkları için bölüklerindeki askerleri yakinen tanımıyorlardı. Bu
dengeyi sağlamak ise bir hayli zaman almıştı. Sonuç olarak Yunanistan’daki seçimler, Türk ordusunun
yenilgisini talep eden Yunanistan’a askeri yükümlülüklerini unutturmuştu. Askeri operasyonları bir
kenara bırakan Yunanlar sadece siyasetle meşgul olup seçimlere ağırlık vermişti. Yunan siyasetinde
yaşanan bu değişim Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusuna ise daha kuvvetli organize olma
fırsatını vermişti.
1920 yılında Atina’da hava hem siyaseten hem de ekonomik olarak oldukça gergindi (Ρίζας, 2015:
194). Anadolu’da sürdürülen savaşın büyük ve masraflı olması yeni hükümetin huzura kavuşması
noktasında en büyük engeldi. Kurumsal olarak hükümetin başvurabileceği olasılıklardan biri Yunan
ordusunun Anadolu’dan çekilme kararıydı. Ancak bu çözüm çekici olmakla birlikte hiçbir zaman ciddi
bir şekilde düşünülmemişti. Psikolojik açıdan Yunan Hükümetinin böyle bir karar almasına imkân da
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yoktu. Yunan ordusu cephenin gerisinde ya da daha daraltılmış bir cephede savunmada kalabilirdi. Ya
da ilerleme emri verebilir, Türk askeri kuvvetlerini yok etmeye çalışabilirdi. Başka bir çözüm de resmi
düzeyde tümüyle ya da kısmen Anadolu’dan çekilme temeline dayanan bir barış görüşmesini Türklerle
yapabilirlerdi. Fakat ordunun savunmada kalma politikası yeni hükümetin benimsediği bir strateji
değildi. Bu ihtimaller içinde hükümet askeri bir saldırıyı tercih ediyordu (Llewellyn Smith, 2002: 263264). Zaten General Papoulas da o zamanki Başbakan Rallis’in Venizelist siyaseti takip ettiğini,
İngiltere’ye ispat amaçlı bir taarruz hareketinin yapılması gerekliliğinin kendisine tebliğ edildiğini
belirtmişti. Bu taarruz da İngiltere’nin ekonomik ve politik desteği altında gerçekleştirilecekti (Ρίζας,
2015: 236).
6 Ocak günü Yunanlar Bursa cephesinde taarruza başlamış ve 8 Ocak gecesi Bilecik’i işgal etmişti.
Yunan askeri birlikleri üç günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak’ta İnönü mevzilerinin karşısına gelerek 10
Ocak sabah saat 06.30’da buradaki Türk kıtalarıyla çarpışmaya başlamıştı (Özalp, 2020: 171). Türk
cephesinin sol kanadında Yunanlar bazı mevzileri zapt etse de Türk kuvvetleri düşman taarruzunu
durdurmuştu. Ancak cephenin sağ kanadında Yunan birlikleriyle aniden karşılaşan Türk birlikleri geri
çekilmeye başlamış ve Yunan kuvvetleri de İnönü mevzilerini tamamen ele geçirmişti. Buna rağmen 11
Ocak sabahı Yunanlar yeni bir taarruz hareketin de bulunmamış ve Bursa yönünde çekilmişlerdi.
Askerlik yönünden küçük bir muharebe sayılan Birinci İnönü Muharebesi, Yunan kaynaklarında Avgin
Savaşı, Trikupis’in anılarında Türk askerlerinin yiğitlik ve fedakârlıkla savaştığı bir muharebe olarak
anlatılmaktaydı. Öyle ki Türklerin cephaneleri olmadığı için çok defa el bombası ve süngüyle harp ettiği
yazılmıştı (Trikupis: 1967: 67). Birinci İnönü Muharebesi Yunan taarruzunun maksadı ne olursa olsun
dış görünüşüyle Yunanların Türkler karşısındaki ilk başarısızlığıydı. Bilhassa Yunan kumanda
heyetinin kararsızlığı ve hatta beceriksizliği bu muharebede kendisini bir kez daha belli etmişti. Ancak
Yunanlar da kendi açılarından İnönü taarruzunu başarılı bir hareket olarak göstermek çabasında
olduklarından Birinci İnönü Muharebesi General Papoulas’ın Atina’ya verdiği raporda da ifade ettiği
üzere bir keşif hareketiydi (Selek, 2020: 830-831).
Yunan taarruzu ile başlayan 1921 yılının ilk ayları Milli Mücadele’ye başarı şansı tanıyan olayların
da başlangıcıydı. Yunan ordusunun İnönü mevzilerine yaptığı başarısız taarruzdan sonra geri çekilmesi
Büyük Millet Meclisinin genç ordusu lehine kaydedilen ilk puandı ve bu durum da Türkiye’nin dış
ilişkilerinin yeni bir yön kazanmasını büyük ölçüde etkilemişti. Rusya ile dostluk anlaşması imzalamak
üzere Moskova’da yapılan görüşmeler gelişme kaydederken, İtilaf Devletleri de Doğu sorununa yeni
bir çözüm bulmak amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasını kararlaştırmışlardı. Özellikle Birinci
İnönü Muharebesinin sonucu ve Moskova’da cereyan eden Türk-Rus görüşmeleri, İtilaf Devletlerinin
Sevr’i yeniden gözden geçirmesini gündeme taşımıştı. Lloyd George Sevr’in değiştirilmesini
istemezken Yunanistan’ın Türkiye’yi barışa kabule zorlayacağından da en ufak şüphe duymuyordu
(Selek, 2020: 846-849). Ankara Hükümeti’nin de çağrıldığı konferansta, ki bu davet Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin Batılı devletler gözünde de facto olmaktan çıkarmıştı, Yunanlar ordularının
Mustafa Kemal kuvvetlerini yok edebileceğini ve üç ay içinde de bütün ülkeyi temizleyeceğini iddia
ediyordu. Yunanların Türklerin savaş yeteneklerini küçümsediği ve sundukları tezlerin temelsiz
olduğunu Fransız kuvvetleri komutanı Gouraud dile getirmiş olsa da Lloyd George’u bu konuda ikna
edememişti. Zaten Lloyd George’un görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanması yönünde herhangi bir çabası
da yoktu. Yunanların Mustafa Kemal’i yenilgiye uğratacakları yönündeki inançları ve bu inancın Lloyd
George tarafından da memnuniyetle karşılanması Konferansın kaderini de kötü yönde etkilemişti.
Müttefik Devletler Doğu Sorunu konusunda herhangi bir uzlaşı içinde değillerdi. Ankara Hükümeti ise
Yunan ordusu ülkeyi boşaltmadığı takdirde anlaşma masasına oturmak niyetinde değildi. Lloyd
George’dan destek alan Yunanlar da Anadolu topraklarından topyekün çekilmeyi kabul etmiyordu. Bu
nedenle bir mutabakata varılması zor görünüyordu. Ne pahasına olursa olsun Yunanlar savaşı göze
almıştı. Başbakan Gounaris Yunanistan’ın para kaynaklarının tükenmekte olduğunu Lloyd George’a
ifade ederek gereken yardımı alma sözüyle saldırıya geçme kararı almıştı (Llewellyn Smith, 2002: 275282).
Albay Pallis, Eskişehir-Afyonkarahisar hattında bulunan yolların Nisan ayında kardan
temizleneceği ve yakıt ikmalinin daha kolay olacağı yönünde önceden görüş bildirmişti. Ancak orduda
asker sıkıntısı olduğu için harekâtın gerçekleştirilmesi kolay da değildi. Bu sorunun üstesinden
gelmenin tek yolu ise orduyu güçlendirmekten geçiyordu. General Papoulas, Albay Pallis'e Atina’ya
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giderek gerekli yardım talebini hükümete iletmesini rica etmişti. Dönemin Savunma Bakanı Gounaris,
Konferansta Yunan konumunu güçlendirmek ve Müttefiklere Türklerin güçsüzlüğünü göstermek için
söz konusu askeri harekâtın Londra konferansından önce gerçekleştirilmesini istiyordu. Şayet harekât
gerçekleştirilebilirse, Yunan Ordusu Londra'daki müzakerelerin sonuna kadar işgal edeceği mevzilerde
kalabilecekti. Fakat bu karar, hem Yunan ordusunun hazırlanması için yeterli zamanın olmaması hem
de olumsuz kış şartları sebebiyle son derece riskliydi. Ancak tüm çekincelere rağmen askeri
operasyonun gerçekleşeceği yönünde hükümet kanadında bir karar alınmıştı. Taslak plana göre önce
Eskişehir ve Kütahya, sonrasında Afyonkarahisar işgal edilecekti. Taslak şeklinde planlanan bu askeri
harekât Londra Konferansı öncesinde gerçekleştirilememişti.
Yeni Yunan saldırısı 23 Mart 1921’de başlamıştı. Aslında bu taarruz Ocak ayındaki saldırının
büyük ölçekli tekrarıydı. Aralarındaki tek fark, bir öncekine göre Yunan ordularının daha çok askeri
kuvvete sahip olmasıydı. İkinci İnönü Muharebesi bilhassa Birinci İnönü Muharebesinin Yunan
kamuoyu ve Batılı devletler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi silmeye yönelik düşünülebilirdi. Zira yeni
bir taarruz ile Kralcı hükümetin itibarı da kurtarılabilecekti. Yunan ordusu güneyde Uşak’tan
Afyonkarahisar’a doğru ve kuzeyde Bursa’dan hareket ederek iki cephede ilerlemekteydi. 27 Mart’ta
Yunan kuvvetleri Afyonkarahisar’ı ele geçirmişti. Afyon’un Yunan kuvvetlerince zaptı Türk
Genelkurmayı tarafından çok önemli bir hadise olarak görülmemişti. Çünkü stratejik değeri daha fazla
olan Eskişehir’in düşman eline geçmemesi için çaba gösteriliyordu. Eskişehir’i kurtarmak için İnönü’de
düşman birliklerini yenmek sonrasında Afyon’a yüklenip bölgeyi kurtarmak hedefleniyordu. Savaş 30
Mart’a kadar üç gün sürmüş Türk ordusu büyük zorluklar içinde tüm ihtiyat kuvvetlerini kullanarak
üstün bir direniş göstermişti. Nitekim 31 Mart’ta İnönü mevzilerinden düşmanın eline geçenler
malzemelerle birlikte geri alınmıştı (Sarıhan, 1995: 475). 1 Nisan 1921 sabahı Yunan askeri birlikleri
muharebe meydanını terk etmişti. General Papoulas Atina’ya gönderdiği 5 Nisan tarihli raporunda
ordunun durumunu şöyle özetlemekteydi: “Kuzey Tümenler Grubu: Avgin’den Kovalıca’ya kadar
düşman ordularının karşı taarruzu sebebiyle Türklerin Yunanlardan sayıca daha üstün olduğu
görülmüş ve bu sebepten dolayı savaşa devam edebilmek için yeni askeri kuvvetlerin desteğine
ihtiyacımız olmuştur. Dolayısıyla yeni birliklere yer sağlamak amacıyla bazı bölgelerin işgal emrini
verdim. Emir Yunan askerleri tarafından en iyi biçimde tahakkuk edildi. Ordumuzun morali yerindedir
ve karşımızda atlı Türk çetelerinin ufak kıpırdanması dışında herhangi bir ciddi tehlike yoktur. Güney
Tümenler Grubunda yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Küçük Asya Ordu Komutanı Papoulas.”
(Αγγελοματής, 2008: 115)
İnönü Zaferinin akabinde gelişen siyasi ve askeri gelişmeler Yunanların Anadolu seferinde bazı
ümitlerin sona ermesine sebebiyet vermişti. Özellikle İngiltere ve Yunanistan cephesindeki hayal
kırıklığı, bir süre sonra Müttefiklerin Yunan ordusu konusundaki tedirginliklerini haklı çıkarma
noktasında dikkate değer bir gelişmeydi. İnönü Muharebeleri Yunanların Anadolu’daki ilk ciddi
başarısızlığıydı ve iyi hazırlanmış Yunan Ordusu için de büyük bir motivasyon kaybıydı. İngiliz
Hükümetinin Yunanistan’a karşı beslediği güven de derinden sarsılmış, Londra’da Lloyd George’a
verilen güvencelerin boş övünmelerden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştı. Yunan Ordularının
başarısızlığının kaynağı yetersiz planlama ve aşırı özgüven kaynaklıydı. Öte yandan Türk ordusunun
gün geçtikçe kuvvetlendiği ve Yunan iddialarının aksine öyle kolay da mağlup edilemeyeceği neredeyse
kesinlik kazanmıştı (Στρατηγός, 1925: 198). Artık hem liderler hem de askerler karşılarında 1920’deki
düzensiz milliyetçi kalabalıklar olmadığını anlamıştı (Llewellyn Smith, 2002: 289). II. İnönü
Muharebesi’nden sonra durumun ciddiyetini kavrayan Yunanlar şanslarını bir kere daha denemek için
kuvvetlerini bir kat daha arttırarak Kütahya-Eskişehir mevzilerine yerleşmişti. Zira Yunanlar son
kozlarını oynadıklarının bilincinde olduklarından bu taarruza olağanüstü bir önem de atfediyorlardı.
Yunan Ordusu Başkumandanı Papoulas on beş gün içinde taarruza geçmek zorunluluğuna dikkat
çekiyor, Yunan Genelkurmayı tarafından da bu görüş onaylanıyordu. Aslında Yunanlar Eskişehir ve
Afyon’u, özellikle stratejik öneminden dolayı Eskişehir’i, Anadolu’nun iki önemli merkezi
gördüklerinden uzun zamandır işgal etmek istemekteydi. Yunan ordusunun amacı Bursa ve Uşak
gruplarını kuşatıcı bir manevra ile taarruza geçirerek kesin sonuca ulaşmaktı. Plan başarılı olursa Uşak
grubu Afyon ve Kütahya üzerinden geniş bir kuşatma hareketiyle Eskişehir gerisine düşecek, böylece
Ankara yolu açılacak ve Türk ordusu ya toptan imha edilecek ya da teslim olacaktı (Temizgüney, 2020:
1-4).
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Yunan ordusu İnönü Muharebelerinden sonuç alamayınca en geç Mayıs ortasına kadar büyük
kuvvetlerle Türk ordusunu ezmek için taarruza geçmeye karar vermişti. Oysa Taarruz hareketi Bursa
ve Uşak bölgesinden 10 Temmuz 1921 tarihinde başlayabilmişti. 14-16 Temmuz günlerinde yapılan
askeri harekâtta şiddetli muharebeler olmuş ve Türk kıtaları geri çekilmek zorunda kalmıştı. 15
Temmuz’da Yunan birlikleri Afyonkarahisar’a girmişti. 17 Temmuz’da Kütahya düşmüş, 19
Temmuz’da da Yunan kuvvetleri Eskişehir’e girmişti (Αγγελοματής, 2008:120). Türk ordusunun büyük
bir bölümü Mustafa Kemal Paşa’nın geri çekilme emri vermesiyle Yunan ordusunun hemen
yetişemeyeceği bir yer olan Ankara’ya doğru çekilmişti. Cephe karargâhı da 24 Temmuz’da Polatlı’ya
nakledilmişti. 10 Temmuz’dan 25 Temmuz’a kadar aralıksız on beş gün süren Kütahya-Eskişehir
Muharebesi sonunda Yunanlar taarruzlarına on dokuz gün ara vermişti. 14 Ağustos’ta Sakarya’da
yeniden başlayacak ve yirmi bir gün sürecek muharebe Yunan Taarruzu ile Türk İstiklal Harbi’nin en
kritik safhasını da oluşturacak bir dönüm noktasıydı (Selek, 2020: 915). Bununla birlikte Yunanlar
Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra zafer elde ettikleri konusunda kendilerinden oldukça
emindi. Kemalist ordunun artık sonunun geldiğini ve kısa bir zaman içinde tümden yok edileceğini
düşünüyorlardı. Fakat Mustafa Kemal’in geri çekilme emrindeki gaye Yunan kuvvetlerini üslerinden
uzaklaştırmaktı. Bu sayede Yunan kuvvetlerinin Türk ordusunu yok etme girişimi zor ve bir o kadar da
tehlikeli olacaktı (Llewellyn Smith, 2002: 319). Nitekim bu askeri strateji Yunan ordusunda yıpratıcı
etkiyi de göstermişti.
Yunan tarafında tüm askeri göstergeler lanse edilmek istenilenin dışında öyle çok da umut verici
değildi. Bunun en önemli kanıtını tümgeneral rütbesiyle Batı Cephesinde görev yapan Prens Andreas’ın
19 Aralık 1921 tarihinde İzmir Splendit Hotel’den İoannis Metaksas’a yazdığı mektup oluşturuyordu.
Prens Andreas Yunan ordusunun ve Anadolu Seferinin akıbeti ile ilgili tereddütlerini yazdığı
mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı: “Korkarım ki Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kalacak. Bu
durumun sebebi askerin daha fazla dayanma gücünün kalmamasıdır. Üstelik Türkler de bizi bu sonuca
eninde sonunda mahkûm edecektir. Bizim ise böyle bir olasılık karşısında hiçbir ön hazırlığımız
bulunmamaktadır. Yunan ordusunun ikinci bir savunma hattı oluşturacak ne hazırlığı ne de planı
vardır. Ordumuzun mevcut durumuyla ilgili iyimser değilim. Askeri birliklerimizin gücü tükenmiş
durumdadır. Askerler bir an önce mütareke yapılması için savaşmaya devam ediyorlar. Askerlerin
savaşacak gücü kalmadığı gibi moralleri de gitgide bozulmaktadır. Dolayısıyla en kısa zamanda bir
çözüm bulunmasını talep etmektedir. Bu Küçük Asya kâbusundan kurtulmamamız için acilen çare
üretilmesi gerekmektedir. Benim nasıl bir çözüm bulunacağıyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Blöf
yapmayı bir kenara bırakıp mevcut koşulların gerçekliğiyle yüzleşmeliyiz. Çünkü sonunda bizim
açımızdan en iyisi ne olacak? Denize dökülmemiz mi yoksa ıslanmadan bu maceradan kurtulmamız mı?
Korkarım ki bu yazdıklarım benim yıldığımı ve kötü bir ruh haline büründüğümü gösteriyor. Savaş
devam ederse Yunanistan’ın varlığından artık söz edemeyeceğiz. Şayet muharebe Yunanistan’da
olsaydı o zaman düşüncelerim çok daha farklı olurdu. Bizim şimdi Epir ve Trakya’da mücadele
vermemiz gerekirken Anadolu topraklarında gölgemizin ardına düştük. Eğer savaş devam ederse
Yunanistan’ın kurtulma şansının olmadığını söyleyebilirim…” (Μεταξάς, 1964: 757-758)
Bununla birlikte Prens Andreas’ın İoannis Metaksas’a gönderdiği mektubunda Kral Konstantin’in
Anadolu ziyaretinden de bahsedilmekteydi. Kral ile birlikte Yunan Başbakanı Gounaris, dönemin
Harbiye Nazırı ve Genelkurmay temsilcileri keşif amaçlı Anadolu’ya geçmişti. Yunan ordusu içinde
yaşanan tedirginlik ve huzursuzluk Kral Konstantin’in Eskişehir birliklerini ziyareti sırasında kendisini
daha net göstermiş, Kral askerler tarafından “terhis!” sloganlarıyla karşılanmıştı (Benlisoy, 2014: 16).
Yunan askerleri benzer protestoları Kralın Kütahya ziyaretinde de yapmıştı. Yunan kaynakları bu
hadiseyi sitemkâr bir dille şöyle eleştirmekteydi: “Resmigeçit töreninde askerlerin öfkeden gözleri
dolmuştu. Başka zaman olsaydı heyecandan gözleri yaşaracak askerler şimdi yaşasın Kralımız yerine
“terhis istiyoruz! Evimize dönmek istiyoruz!” çığlıklarıyla karşılama yapıyordu.” (Καψής, 1989: 109)
Yine Prens Georgios’un Afyonkarahisar’daki birlikleri teftişi sırasında, IV. Tümenin tamamında, sert
protesto sesleri duyulmuştu (Μεταξάς, 1964: 758). Benzer hadise Prens’in Uşak ziyaretinde de cereyan
etmiş ve kaldığı ev meçhul kişilerce yakılmıştı (Benlisoy, 2014: 16-17). Prens Andreas’ın mektubunda
Yunan ordusunun içinde bulunduğu durumun endişe verici olduğu gayet net ifadelerle belirtilmişti.
1921 yılı Temmuz ayı başında başlayan Yunan taarruzu hedefine ulaşamamış ve Türk ordusu
Sakarya gerisine çekilmişti. Türk ordusunun Kütahya-Eskişehir muharebelerini kaybederek geri
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çekilmesini başarı sayan Yunan ordusu Ankara üzerine yürüyerek savaşı kendi lehine sonlandırmak
amacındaydı. Oysa Yunan kamuoyunda huzursuzluklar çoktan başlamıştı. Yunan halkı ise bir an evvel
savaşın sona ermesini istemekteydi. Aynı sebeple ordu içinde terhis bekleyen ve Anadolu’daki savaşın
nihai sona ermesini talep eden Yunan askerlerinin tek hayali en kısa zamanda evlerine dönmekti. Öyle
ki terhis ümidi olamayan bazı askerler yaklaşan Anadolu felaketini de öngörerek ya ordudan firar ediyor
ya da terhis olmak için kendilerini silahla yaralıyordu. Yunan askerleri savaştan feragat etmek için kendi
kendilerine bu çareyi bulmuştu. Örneğin İzmir’de bir hastanede tedavi gören bir askere neden kendini
yaraladığı sorulduğunda verdiği cevap “madem burada kalamayacağız o zaman niye ölelim?”
(Αγγελοματής, 2008: 114) olmuştu. Aslında bu cevap Yunan askeri birlikleri içindeki son durumu
özetlemesi bağlamında önemliydi. Öte yandan Yunanları yeni bir taarruza zorlayan diğer bir etken de
Lloyd George’un tutumu idi. İngiliz Başbakanı İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada EskişehirKütahya muharebelerinden sonra Yunanistan’ın Sevr Antlaşması esasları ile yetinmeyip çok daha fazla
taviz alması gerektiğini söylemişti (Selek, 2020: 937). Barışa değil taarruza teşvik edici İngiliz desteği
Yunan ordusunun 14 Ağustos 1921 tarihinde ileri harekete başlamasıyla sonuçlanmıştı. Mustafa Kemal
Paşa’nın “Sakarya melhame-i kübrası” ile adlandırdığı muharebede Yunanlar 23-30 Ağustos 1921
tarihleri arasında Türk kuvvetlerini kuşatıp imha edemeyince kuvvetlerinin büyük kısmıyla Türk
cephesini Haymana istikametinden yarmak istemişlerdi. Ancak bunu başaramayınca bulundukları
hatlarda savunmada kalmışlardı. Türk ordusu 10 Eylül’de karşı taarruza geçmiş, 13 Eylül’de de Yunan
ordusu Sakarya’nın doğusunu tamamen boşaltmıştı (Selek, 2020: 948-960). Bütün cephe boyunca
Yunan ordusu geldiği yönde dağınık halde çekilmişti. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın önceden
de öngördüğü üzere Yunan ordusu batıya geçememiş ve Sakarya’da boğulmuştu. Her ne kadar Sakarya
Muharebesi Yunan kaynaklarına “taktik olarak yendik ama stratejik olarak yenildik” (Φωτιάδης, 1974:
115) ifadeleriyle geçse de Ankara'ya karşı başarısız olan bu sefer Yunan ordusunun ilk büyük
yenilgisiydi (ΔΙΓΕΣ, 1965: 29). Fakat asıl zafere Sakarya’da değil bir sene sonra başka bir meydanda
ulaşılacaktı.
Türk[iye]ve Yunan[istan] iç politikalarını büyük ölçüde etkileyen Sakarya Zaferi, dış politikada da
yeni siyasi gelişmelere neden olmuştu. Times gazetesi harbeden tarafların artık silahlarını bırakıp
faaliyetlerini diplomasiye terk etmeleri gerektiğini yazıyordu (Özalp, 2020: 215). Diğer taraftan Türkiye
açısından bu siyasi gelişmelerin en dikkat çekeni 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile yapılan
dostluk ve yardım antlaşmasından sonra, 20 Ekim 1921 tarihinde, Fransa ile imzalanan Ankara
Antlaşması idi (Σαρρής, 1992: 37-38). Zira Türk-Fransız Antlaşması, Türkiye’yi ortadan kaldırmak
isteyen sömürgeci devletleri birbirinden ayıran bir ikilik de yaratmıştı. Bilhassa İngiltere, Fransa’nın
ortaklarına danışmadan Ankara Hükümeti ile barış yapmasına bir hayli tepki göstermişti. Fransa’nın
Kilikya’dan kuvvetlerini çekmesi hem bir savaş cephesinin kapanmasına hem de Türkiye’nin güney
sınırının güvenlik altına alınmasına neden olmuştu. Öte yandan askerini Kilikya’dan çeken Fransızlar
birçok cephane, silah ve askeri malzemeyi Türk ordusuna bırakmıştı. 1921 yılındaki gelişmeler İtilaf
Devletleri’nin Doğu Sorunu ile ilgili yeniden bir konferans toplamasını gündeme getirmişti. Fakat
İngiltere, barış konferansı toplanmadan önce, Türkiye ve Yunanistan arasında savaşı sonlandıracak bir
mütarekenin yapılmasını gerekli görüyordu. Paris’te bulunan İtilaf Devletleri 26 Mart 1922 tarihli nota
ile Ankara Hükümetine barış teklifinde bulunmuştu.2 Ankara Hükümeti ise İtilaf Devletlerinin bu
teklifine 5 Nisan 1922 tarihinde karşı teklifle cevap vermişti.3 Ancak 15 Nisan 1922 tarihinde İtilaf
Devletlerinin söz konusu teklife verdiği olumsuz cevap tüm siyasi görüşmeleri ve barış olanaklarını da
imkânsızlaştırmıştı. Aslında mütareke ve barış teklifinin Ankara Hükümeti tarafından

2

3

İtilaf Devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ve Yunanistan’a verdiği nota ile belirlenen mütareke şartlarına göre, TürkYunan kıtaları arasında on kilometre eninde boş bir kordon bırakılacak; iki taraf da ordularını takviye etmeyecek; taraflar
ordularının konuş durumunu değiştirmeyecek ve bir yerden bir yere malzeme ile nakletmeyecek; İtilaf Devletleri
mümessilliklerinden kurulu askeri komisyonlar, mütareke şartlarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek; taraflar
arasındaki muhasamat üç ay süre ile tatil edilecek ve barış yapılıncaya kadar bu üç aylık süre kendiliğinden üçer ay uzamış
olacak; taraflardan herhangi biri tekrar harekata geçmek isterse, mütareke süresinin sona ermesinden en az on beş gün önce
diğer tarafa ve İtilaf Devletlerine haber verecek. (Selek, 2020: 981).
Aslında Ankara Hükümeti Mütareke teklifini prensipte kabul etmiş olsa da İtilaf Devletlerine bazı şartlar da ileri sürmüştü.
Öncelikle bu şartlar arasında Yunan ordusunun mütarekenin imzalanmasından başlayarak on beş gün içinde EskişehirKütahya-Afyonkarahisar hattından, dört ay içinde de İzmir dahil tüm Anadolu’dan çekilmesi bulunuyordu. Şayet bu husus
kabul edilirse Türk delegasyonu kararlaştırılacak şehre barış şartlarını incelemek üzere gönderilecekti. (Selek, 2020: 983-984)
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reddedilmesindeki en önemli sebeplerden biri Büyük Savaş sonrasında dünyaya yeniden şekil vermek
isteyen Avrupa emperyalist devletlerinin içine düşmüş olduğu anlaşmazlıktı.
Yunan hükümeti ise 1922 yılının başından itibaren Yunan ordusunun Anadolu’dan tahliyesi ile
ilgili tartışılmalara başlamıştı. Nitekim Yunanlar yaklaşan hezimeti az çok tahmin edecek askeri
deneyimlere sahip olmuşlardı. Tartışmaların sonucunda ise Yunan hükümeti tarafından alınan karar ve
2870/1922 sayılı kanun gereği Rum nüfusunun Anadolu’yu terk etmesi yasaklanmıştı. Bu karara göre,
son ana kadar Rumlar gemilere bindirilmeyecek ve eğer gemilerin içinde yakalanırlarsa ciddi mali
cezalar uygulanacaktı (Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων
Συνελεύσεως (1920-1921-1922), 1923: 3106). Bu tedbirin alınma gayesi kitleler halinde Yunanistan’a
göçen Rum nüfusun Yunanistan’da siyasi ve sosyolojik kriz yaratma endişesiydi. O zaman genç bir
politikacı olan Georgios Papandreou (1888-1968) ile İzmir Yüksek Komiseri Aristidis Stergiadis
arasında geçen diyalog bu konudaki Yunan tezini özetlemesi bakımından önemliydi. Stergiadis,
Papandreou'ya yaklaşan felaketi duyurduğunda Papandreou, "Neden insanları gitmeleri için
uyarmıyorsun?" diye sormuş, Stergiadis de "Kemal'in onları katletmesi için burada kalmaları daha iyi,
çünkü Atina'ya giderlerse her şeyi alt üst edecekler" şeklinde cevap vermişti (Δαφνής, 1974: 16). Yunan
ordusunda olduğu kadar Yunan siyasetinde de ayrışma ve moral bozukluğu had safhaya ulaşmıştı. 1921
yılının sonlarına gelindiğinde Yunanların büyük bir kısmı, ne Megali İdea’ya ne de “kurtarılmayı
bekleyen topraklar” ve “kurtarılmayı bekleyen kardeşler” ülküsüne inanıyordu. Öyle ki Anadolu
seferinde bizzat orduya komuta eden Prens Andreas bile General Metaksas’a gönderdiği mektubunda
“buradaki (Anadolu) Rumlar, bir kaçını saymazsak, gerçekten berbat. Burada akıttığımız onca kandan
sonra bütün bu aptalları (Rumlar) katletmek için İzmir’i Kemal’e teslim etmek inan ki yerinde
olacaktır” (Μεταξάς, 1964: 759) diye yazmıştı.
Kısaca Yunan ordusunun içinde bulunduğu moral bozukluğu, uzun vadeli stratejik planlama
eksikliği, siyasi ve askeri liderlerin görüş ayrılıkları tüm askeri cephenin çökmesine neden olacak en
önemli zafiyetti. Sakarya Muharebesi ile neticelenen ileri harekât ve Sakarya’da uğranılan yenilgi, sonra
yeniden geri çekilme, Yunan ordusunu hem yormuş hem de savaşma isteğini en düşük seviyeye
indirmişti. Papulas, ordunun içine düştüğü yıpranmışlığı da hesaba katarak Anadolu seferinin mümkün
olduğunca çabuk sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyordu. 1922 yılı Haziran ayında Papulas ordudan
emekliliğini isteyince yerine Hacıanestis Küçük Asya Ordusu Başkumandanlığına getirilmişti. 26
Ağustos 1922 günü, sabaha karşı 04.30’da Türk topçusu tanzim ateşi ile başlayan Büyük Taarruz, 28
Ağustos’ta güneyden kuzeye doğru ilerleyen Türk kuvvetlerinin Yunan ordusunu ikiye ayırıp büyük
kısmını da kuşatması ile devam etmişti. Büyük Taarruzun ilk günlerindeki Yunan mağlubiyeti üzerine
Hacıanestis büyük Türk taarruzu ile başlayan muharebeleri cephe gerisinde, İzmir’de telsizle, idare
ettiğinden artık ordusuna emir veremeyecek bir vaziyette kalmıştı. Yunan Hükümeti tarafından
görevden azledilen Hacıanestis yerine kolordu kumandanı Trikupis tayin edilmişti (Özalp, 2020: 235).
Ancak General Trikupis, Yunan ordusu içindeki bu son değişikliği Dumlupınar Başkumandanlık
Meydan Muharebesi’nde esir düştüğünde (2 Eylül 1922) Türklerden öğrenecekti. 4
30 Ağustos günü Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi yapılmış5 ve süvari kolordusu
ile diğer birlikler tarafından çekilme yoluyla kapanmış olan düşman kuvvetleri kısmen esir kısmen de
imha edilmişti. Yunan ordusunun uğradığı büyük kayıplardan dolayı Ölüm Çukuru adı verilen
Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesinde Yunan kuvvetleri haritalarının yanlış olması ve
bir rehberin bulunmaması nedeniyle yollarını şaşırmış halde geri çekilmeye başlamıştı. Nitekim
Trikupis de anılarında ordunun hedefsiz ilerlediğinden bahsetmekteydi. Trikupis, Yunan askerlerinin
29 Ağustos’tan beri gıda anlamında bir şey yemediğini sadece ot ve yolda rastladıkları tek tük
bahçelerden sebze ve meyve yediklerini de yazmıştı. Yunan askeri günlerdir yürümekten bitap
düşmüştü.6 Cephane olarak da Yunan askerlerinin her birinde beş ya da on mermi kalmış, makinalı
4

5
6

Trikupis anılarında Uşak dışında esir alındığını ve Mustafa Kemal’e götürüldüğü esnada yaşanan diyaloğu şu sözlerle
aktarmıştır: “Mustafa Kemal’in odasına girdiğim zaman o, ayağa kalkarak dostane bir şekilde beni karşıladı ve Fransızca
hitap ederek şunları söyledi: Unutmayın ki Koca Napolyon da esir olmuştu. Siz vazifenizi tam olarak ve sonuna kadar yaptınız.
Biz de sizi takdir ve size hürmet ediyoruz. Siz burada esir değil, misafirsiniz.” (Trikupis, 1967: 103)
Yunan kaynaklarında Ali Viran Savaşı olarak geçmektedir.(y.n)
Trikupis anılarında “Alaya dahil askerler yürümekten ziyade sürünüyordu” şeklinde geri çekilmeyi anlatmaktadır. (Trikupis,
1967: 100)
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tüfeklerinde ise tek bir mermi bile kalmamıştı (Trikupis, 1967: 99-100). 3 Eylül’de Yunan kuvvetleri
İnönü mevzilerindeki şiddetli muharebelerden sonra Bursa yönünde çekilmeye başlamış ve 9 Eylül’de
Türk süvarilerinin İzmir’e girmesi akabinde 17 Eylül’de dağınık ve disiplinsiz birlikler halinde
Anadolu’yu tamamen boşaltmışlardı. Yunan erlerinden biri olan Athanasios Argiropoulos 30 Ağustos
1922 tarihinde günlüğüne “Tüm ordu bir yığın haline geldi. Subaylar askerlerini, askerler subaylarını
kaybetti” (Benlisoy, 2014: 61) şeklinde yazmıştı
SONUÇ YERİNE
Yunanistan’ın yaklaşık yüz yıl önce Anadolu kıyılarında sayıca üstün bir Yunan varlığını bahane
edip İzmir’e asker göndermesinin arka planında ulusal kurtuluş kisvesine büründürülmüş “Büyük
Yunanistan” hayali bulunmaktadır. 1919 Paris Barış Konferansında alınan karar gereği Yunan
ordusunun Anadolu’ya askeri çıkarma yapma projesi Yunanların da “macera” olarak tanımladığı bir
felaketin başlangıcını oluşturmuştur. Yunan tarihçiliğinin “Küçük Asya Felaketi” ile adlandırdığı bu
Anadolu seferi bugün birçok akademik ve sosyal platformda “Yunan ordusunun İzmir’de/Anadolu’da
ne işi vardı?” sorusuyla irdelenmektedir. Nitekim General Metaksas’ın ve muhaliflerin de öngörüsünü
destekleyen bu sual, aslında Yunanların Anadolu’da uzun süre tutunamayacağının bir başka kanıtı da
görülmelidir. Zira Yunanistan’ın Anadolu Rumlarını öne sürerek Küçük Asya topraklarında başlattığı
işgaller aslında Büyük Güçlerin siyasi çıkarlarına hizmet ettiği sürece varlığını devam ettirebilecektir.
Nitekim 1920 yılındaki seçim sonuçları yabancı çıkarlarını koruma ve saygı gösterme konusunda Büyük
Güçlere adeta bir deprem etkisi yaratmıştır. 1920 yılından sonra İngiltere dışında Yunanistan’ın
Anadolu’da yalnız bırakılması, 1919 yılındaki Venizelist iktidarın da öngördüğü bir durum değildir.
Dolayısıyla bugün Yunan tarihçiliği Küçük Asya Seferini Yunanistan’ın İngiltere’nin planlarına ve
çıkarlarına hizmet eden maceracı bir karar olarak tanımlamaktadır. 1920 yılından sonra Yunanistan’daki
askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve uluslararası darboğaz savaşın galibini önceden belirlemede önemli
ipuçlarına da sahiptir. Yunan ordusu içinde muhalif grupların kutuplaşması, uzun süredir savaşan
Yunanistan’ın mali sıkıntısı, siyasetteki Venizelist ve anti-Venizelist ayrışma yükselişe geçen Türk
milliyetçiliği karşısında yenilgiyi tescilleyen bir sonuç da ortaya koymuştur. Ezcümle 1919 yılından
sonraki süreç gerek Yunan cephesinde gerekse Türk cephesinde madalyonun iki farklı yüzü gibidir ve
kazanan ile kaybedeni baştan belirlemiştir.
KAYNAKÇA
ATATÜRK, K. (2004), Nutuk. 1919-1927, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi yay.
BENLİSOY, F. (2014), Kahramanlar, Kurbanlar, Direnişçiler. Trakya ve Anadolu’daki Yunan
Ordusunda Propaganda, Grev ve İsyan. 1919-1922, İstanbul: İstos yay.
CHURCHİLL, W. (1929), The World Crisis: the Aftermath, London: Thornton Butterworth Limited.
GÖNLÜBOL, M. (1989), Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt I (1919-1973), İstanbul: Alkım Kitabevi
yay.
HORTON, G. (1992), Αναφορικά με την Τουρκία, Προξενικά Ντοκουμέντα των Η.Π.Α., Αθήνα:
Εκδόσεις Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη.
https://www.youtube.com/watch?v=SHWA2-Zs5nY
LLEWELLYN SMİTH, M. (2002), Yunan Düşü, Çeviren: Halim İnal, Ankara: Ayraç yay.
MARSHAL, F. (2015), Sir Henry Wilson Bart His Life and Diaries, Vol: II, Pickle Portners Publishing.
ÖZALP, K. (2020), Milli Mücadele. 1919-1922, Cilt I-II, Ankara: TTK yay.
SARIHAN, Z. (1995), Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Ankara: TTK yay.
SELEK, S. (1985), İsmet İnönü, Hatıralar I, İstanbul: Bilgi yay.
SELEK, S. (2020), Milli Mücadele. Ulusal Kurtuluş Savaşı, İstanbul: Doğan Kitap.
TEMİZGÜNEY, F. (2020), “Kütahya Eskişehir Muharebeleri”, Atatürk Ansiklopedisi (1- 4), Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı.
TRİKUPİS, N. (1967), General Trikupis’in Hatıraları, Çeviren: Ahmet Angın, İstanbul: Kitapçılık
Ticaret Limited Şirketi yay.

262

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ, Χ. (2008), Χρονικών Μεγάλης Τραγωδίας. Το Έπος της Μικρας Ασίας, Αθήνα:
Βιβλιοπωλείον Της Εστίας.
ΒΕΡΈΜΗΣ, Θ. (2014), Ο Ελευθέριος πίσω από τον Βενιζέλο, Αθήνα: Καθημερινές Εκδόσεις.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (2003) Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία: Το χρονικό της μικρασιατικής
περιπέτειας (1919-1922), Β. Παναγιωτόπουλος içinde, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (17702000), τόμος. 6, (83-94), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,
ΔΑΦΝΉΣ, Γ. (1974), Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, Αθήνα: Εκδόσεις Ίκαρος.
Διεύθυνση Ιστορίας Γενικό Επιτελείο Στρατού (1965), Οι Επιχειρήσεις προς Άγκυρα, Τόμος Α, Αθήνα.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αριθμός φύλλου 119, Τεύχος Α, 20 Ιουλίου 1922.
ΚΑΨΗΣ, Γ. Π. (1989), Χαμένες Πατρίδες, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη.
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ, Β. «Ο Πόλεμος που μπορούσε να κερδηθεί», η Καθημερινή, 17.08.2021,
https://www.kathimerini.gr/politics/561465976/o-polemos-poy-mporoyse-na-kerdithei/
[Çevrimiçi: 26.10.2021]
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ, Μ. (1992), Η Σμύρνη. Από το αρχείο ενός φωτορεπόρτερ, Αθήνα: Ερμής.
ΜΕΤΑΞΑΣ, I (1964), Το Προσωπικό του Ημερολόγιο 1921-1932, Τόμος Γ, Παράρτημα 13, Αθήνα:
Ίκαρος.
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, Κ. (2004), Πολεμικά Φύλλα από την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν, Αθήνα: Λόγχη
Εκδόσεις.
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γ εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως 1920-19211922, (1923) Τεύχος Ε, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου,
ΡΙΖΑΣ, Σ. (2015), Το Τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Ο Βενιζέλος, Ο Αντιβενιζελισμός και η Μικρα Ασία,
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Μ. (1960), Η Σκιά της Δύσεως. Ιστορία Μιας Καταστροφής, Αθήναι:
Εκδόσεις Δευτέρα.
ΣΑΡΡΗΣ, Ν. (1992), Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις στην Πρώτη Τουρκική Δημοκρατία
1923-1950, Αθήνα: Εκδόσεις Γόρδιος.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, K. Μ. (2020), 1922. Πώς φτάσαμε στην Καταστροφή, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, Ξ. (1925), Η Ελλάς Εν Μικρά Ασία, Αθηνήσι: Εκδόσεις Πελεκάνος.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Χ. (1984), Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το ημερολόγιον ενός οπλίτου:
Μικρασιατικόν οροπέδιον, Αλμυρά έρημος, Σαγγάριος, αίτια της καταστροφής του Αυγούστου
1922, Τόμος Α, Αθήνα: Δωδώνη.
ΤΣΙΡΙΓΏΤΗΣ, Δ. (2010), Η Ελληνική Στρατηγική στη Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα: Εκδόσεις
Ποιότητα.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Δ. (1974), Σαγγάριος. Εποποιία και Καταστροφή στη Μικρά Ασία, Αθήναι: Τύπος Α. Ε.

MEHMET ÂKİF ERSOY AZERBAYCAN EDEBİYATINDA
MEHMET AKIF ERSOY IN AZERBAIJAN LITERATURE
Eşqane BABAYEVA1

Abstract
The great poet Mehmet Akif Ersoy is read fondly not only in Turkish literature but also in the
whole Turkish world. It has an important place in Azerbaijani literature. It should be noted that some
studies, articles and monographs were written on Mehmet Akif in Azerbaijan. Mehmet Akif Ersoy's
poems are used in Azerbaijani literature by Ahmed Cevad, Hüseyin Cavid, Muhammedhuseyin
Shehriyar, Halil Rıza Ulutürk, Bahtiyar Vahabzade etc. are similar. The main theme that unites these
poets is the love of homeland and nation.
In the article, the studies on Mehmet Akif in Azerbaijan will be mentioned and studies will be
made on this subject. In addition, comparisons will be made with the poems of Azerbaijani poets.
In this article, comparisons will be made between the poems of Ahmed Cevad and Bahtiyar
Vahabzade, and common themes and motifs will be emphasized.
Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Cevad, Bahtiyar Vahabzade, National Anthem,
comparison.
GİRİŞ
Mehmet Âkif Ersoy Türk dünyasını aydınlatan önemli şahsiyetlerden biridir. O, istiklal şairi olarak
bilinmektedir. Şunu özellikle belirmemiz gerekir ki, şair tüm ruhuyla kaleme aldığı İstiklal Marşı`nı
Safahat kitabına almamıştır. Bunun nedenini ise şöyle açıklamıştır. “Onu millete hediye ettim. Artık o
milletindir. Benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin eseri, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü
yazdım” (Çetin, 2011: 20-22). Sadece bu satırlar onun kişiliğini tanımlamağa kafidir.
1. MEHMET AKİF ERSOY VE AZERBAYCAN ŞAİRLERİ
Mehmet Âkif Ersoy şiirini Azerbaycan edebiyatında Ahmed Cevad şiiri ile kıyaslayabiliriz. Her
iki şairi birleştiren nokta ikisinin de milli mücadele, istiklal şairi olmasıdır. Her iki şair edebiyatına,
halkına istiklal marşını armağan etmiştir. Her iki şair çileler çekmesine rağmen milli mücadele uğrunda
sevdadan asla vaz geçmemiştir. Hem Mehmet Âkif Ersoy, hem de Ahmed Cevad şiirinde milli duygular
ön plandadır. Ahmed Cevadın “Çırpınırdı Kara Deniz” şiiri bu açıdan önem taşır. Ahmed Cevad
istiklaliyet sevdasını şöyle anlatır:
Soranlara ben bu yurdun,
Anlatayım nesiyim: Ben çiğnenen bir ülkenin
Hak! - bağıran sesiyim!
(Cevad, 1991: 96)
Azerbaycan edebiyatında çiğnenen bir ülkenin hak bağıran sesi Ahmed Cevad`sa, Türk
edebiyatında Mehmet Âkif Ersoy`dur. Kazımova Fergane, bu konu üzerine şöyle belirtir: “M.A.Ersoy
“İstiklal marşı”nı, A.Cevad ise Azerbaycan devletinin himnini yaza bilecek hem ideal, hem real insanlar
1
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idi. Çünki, bu marş ve himnin bir mısrasını yazmak için mükayese edilmeyecek Veten ve millet
sevgisine sahip olmak gerek idi ki, bu da mehz onlara mensub idi. Onların her ikisi Milli mücadele
kahramanı idi” (Kazımova 2008: 268). Şunu özellikle kaydetmemiz gerekir ki, Mehmet Âkif ve Ahmed
Cevad`ın “Bayram”, “Uyan”, “İmdat” gibi aynı isimli şiirleri vardır. Bundan başka, M.Âkif`in “Cenk
Şarkısı”, “Ordumun Duası” şiirleri Ahmed Cevad`ın “Bismillah”, “Ey asker”, “Türk ordusuna” şiirleri
ile konu ve içerik açısından benzeşmektedir.
Örneğin;
Atılan dağlardan zafer topları
Bürüdü elleri asker, bismillah!
O kan sarayında çiçekli bir kız
Bekliyor bizleri zafer, bismillah
(Saleddin, 1992: 147)
Mehmet Âkif Ersoy`un 1912`de kaleme aldığı “Cenk Şarkısı” şiirinde de konu üzerine
değinilmiştir. Örneğin;
Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola:
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gazâ her kula?
Haydi, levend asker, uğurlar ola!
(https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.aspx?bID=13&pID=126)
Veya, şairin “Ordunun Duası” şiiri de aynı konu üzerine akıp gider:
Millet için etti mi ordum sefer,
Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Döktüğü kandan göğe vursun zafer,
Toprağa bir damlası boş akmasın.
Âmin! desin hep birden yiğitler,
“Allâhu Ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Bu şiir örneklerinin istenilen kadar çoğaltmak mümkün. Örneklerden de göründüğü üzere her iki
milli mücadele şairinin şiirinde aynı ruh hakimdir. Şunu belirtmemiz gerekir ki, Mehmet Akif Ersoy,
İstikalal Marşı`nının yanısıra, örnek verdiğimiz diğer iki şiirini de Safahat`a almamıştır. Fatih Sakallı
“Mehmet Âkif Ersoy’un ‘Cenk Şarkısı’ ve ‘Ordunun Duası’ Şiirlerinde İstiklâl Marşı’nın İpuçları”
makalesinde şöyle belirtir: “Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı gibi Cenk Şarkısı ve Ordunun Duası
şiirlerini de Safahat’a almamıştır. İstiklâl Marşı’nın kahraman ordumuza ithaf eden şair, Cenk Şarkısı
şiirini de Balkan Harbi’ne giden kahraman askerlerimize ithaf etmiştir. Ordunun Duası şiiri de yine
kahraman ordumuzu yüreklendirmek için yazılmıştır. Bu üç şiirin ortak özelliği hepsinin aynı zamanda
bestelenmiş olmasıdır” (Sakallı, 2018: 269). “Ordunun Duası, Ali Rıfat Çağatay tarafından nihavent
makamında marş formunda bestelenmiş, Cenk Marşı ise Mustafa Cahit Atasoy tarafından rast
makamında bestelenmiştir.” (Kaymaz, 2009: 119, 120) Şairin bu şiirlerini de milletine adayarak,
“Safahat”ına almayışı onun vatanseverliğinin bir göstergesidir. Ahmed Cevad da tüm hayatını milletinin
istikbaline adamış, siyasal baskılara maruz kalarak represiya kurbanı olmuştur. F. Kazımova Ahmed
Cevad`ın türkük, milliyetçilik sevdasından şöyle bahseder: “Ahmed Cevad da da Türk halkının
dertlerini paylaşan, sevinclerine şerik olan, türklüğü seven bir şair idi. Hele 1912`de Balkan Savaşları
sırasında gönüllü olarak İstanbul`da kurulan “Kafkaz gönüllü hissesi” terkibinde Trakya cephesine
gelmiş, düşmanla mücadele yapmıştır. 1915`de Kars ve Erzincan Rus ve Ermeni saldırısına uğrayan
zaman, Bakü`de yerleşen “Azerbaycan Hayriyye Cemiyeti” vesilesiyle Kars`a gelmiş, yardım işleriyle
meşgul olmuştur. Kars`ta gördüğü menzereleri “Ne gördümse” şiirinde kaleme almıştır.
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Armağanım yaslı nağme,
Bir kuş oldum, çıktım yola
Gittim gördümdost elinde,
Ne bir ses var, ne bir layla
Kars`ın yürek parçalayan manzarasıyla beraber şair İstanbul`un işgaline de üzüntülerini ifade
ederek yazıyordu:
Ben sevdiğim mermer sineli yarin
Deyirler koynunda yabançı bir el var,
Bakıp ufuklara, uzak yollara
Ağlayırmış mavi gözlü İstanbul
(Kazımova, 2009: 268)
Tüm bunlar Ahmed Cevad`ın Türklük sevdasının, istiklaliyet mücadelesinin, vatan yurt sevgisinin
göstergesidir. Mehmet Âkif – Ahmed Cevad dühasını birbirine yaklaştıran da her ikisinin dava adamı
olmasıdır. Her iki şair eserleri, edebi kişilikleriyle gelecek nesillere örnek büyük şahsiyetlerdir.
Mehmet Âkif kif şiirindeki milli arayışlar, hürriyet sevdası, vatan aşkı Hüseyin Cavid,
Muhammedhüseyin Şehriyar, Halil Rıza Ulutürk, Bahtiyar Vahabzade vb. şairlerin şiirinde de geniş yer
alır. Şunu özellikle belirtelim ki, bu şairlerin yaratıcılığında Türkiye ve türkçülük özellikle büyük önem
taşır.
Mehmet Âkif şiirine büyük sevgi Bahtiyar Vahabzade`nin de yaratıcılığında geniş yer alır. O,
eserlerinde ve raportajlarda Mehmet Âkif `ten büyük sevgiyle, “Türkiye Cumhuriyeti “İstiklal
Marşı”nın yazarı, büyük Türkcü, büyük vatansever, büyük insan Mehmet Âkif benim en çok sevdiğim
usta şairlerden” – diye bahseder.
Türkçü şair Bahtiyar Vahabzade şiirini Mehmet Âkif şiirine yaklaştıran da her iki şairin vatan,
millet sevgisidir. Her iki şairin şiirinde milli mücadele ve şehitlik temi kendine özgü şekilde yer almıştır.
Mehmet Âkif, “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde “Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber” – diyerek
şehidlik ve ölümsüzlük zirvesini ifade eder.
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Bu duygular Bahtiyar Vahabzade`nin “Şehidler” poemasında da yer alır:
Katil güllesine (mermi) kurban gedirken,
Gözünü sabaha dikdi Şehidler.
Üçrengli bayrağı öz kanlarıyla,
Vatann torpağına çekti Şehidler…
Zalım öyünməsin zulümleriyle,
Bin bir böhtanıyla (iftira), bin bir şəriylə.
Hakikat uğrunda ölümeriyle,
Ölümü kamına çekti Şehidler…
....
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İnsan insan olur öz hüneriyle.
Millet, millet olur hayri, şeriyle,
Toprağın bağrına cesedleriyle,
Azadlık tumunu (tohum) ekti (saçtı) Şehidler
(Vahabzade, 2004 b: 315)
Şunu belirtelim ki, Bahtiyar Vahabzade raportajlarında Mehmet Âkif `ten bahsederken onun bu
şiirine de değinmiştir: “
Bastığın yerleri «toprak! » diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
“Toprak altında “binlerce kefensiz yatan”, şehit olan, onun Allah karşısındaki yeri, konumu, vatan
karşısındaki hizmeti Âkif`in “Çanakkale Şehidlerine” adlı başka bir şiirinde daha keskin ve daha
sanatsal şekil almıştır”.“Bu şiirinde o, Türk tarihinde büyük iz bırakmış ecdatları gökten yere indirerek,
onları şehitlerin alnından öptürür:
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.–
diye şehit ne şinin tarihten de büyük olduğunu ve onun tarihe sığmadığını ne kadar güzel
anlatmıştır! Durum böyleyse, şehitler nereye gömülmeli? – sorusunu böyle cevaplar:
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
Buna, sadece bir şiir denilemez. Buna Vatan, millet uğrunda her türlü fedakarlığa hazır olan,
hayatın anlamını Vatana ve millete hizmette gören büyük bir insanın kalbindeki sonsuz duyguların
patlaması diye biliriz.
Ben büyük şair, büyük vatansever Mehmet Âkif`i böyle tanımış, böyle sevmiş ve bu yüzden bu
şiirleri her defa okurken onun hatırası karşısında baş eğmişim” (Vahabzade, 1994).
Gördüğümüz gibi Mehmet Âkif ve Bahtiyar Vahabzade şiirini birleştiren en önemli mesele her iki
şairin eserlerinde yer alan vatanseverliktir. Her iki şairin “Bülbül” isimli şiirleri de aynı duygu üzerine
yoğunlaşmıştır. Her iki şair derdini bülbüle anlatır. Her iki eserdeki gül bülbül temi, klasik aşk motifi
üzerine değil, vatan aşkını ifade eder. Bu motif şiire vatan aşkının tercümanı olarak yansır. Bahtiyar
Vahabzade “Bülbül” şiirinde büyük bir kederle söyler:
Bu bahar okuma, bülbül, sen Allah
Zulmettir, yoluna şam tutanım yok
Şuşan ağlar kaldı, göçtü el-oba
Şirin cehcehine dem tutanın yok (Vahabzade, 2004: 135)
Mehmet Âkif de, “Bülbül” şiirini Bursa`nın işgali sıralarında büyük bir acıyla kaleme almıştır.
Bülbülün de mateme tutulması şairi çok gamlandırır.
Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin ?
.......
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?
Ardından şair devameder:
Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda!
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Şair, çılgınca “Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem” der, haykırır. Bahtiyar
Vahabzade de aynı acıyla söyler:
Gelse de, bu bahar bizim için değil
Okuma, okuma, bülbül sen Allah!
Açma harıbülbül, açma sen bu yıl
(Vahabzade, 2004: 136)
Örneklerden de görüldüğü üzere her iki şiir biribirini tamamlar. Her iki şairin ruhu acı içinde
kıvranır. Her iki şair sanki bülbülü kendine muhatap bulup onunla halleşiyor. Sadece “Bülbül” şiirinde
değil, Bahtiyar Vahabzade`nin birçok şiiri Mehmet Akif şiiriyle kıyaslanabilir.
Azerbaycan Edebiyatında Araştırılması Üzerine
Mehmet Âkif Ersoy`un şiir dünyası Azerbaycan şairlerinin yansıra bilim adamlarının da
dikkatini çekmiş, şair üzerine monografi ve tezler yazılmıştır. Mehmet Akif`le ilgili ilk kitap
Abdullah Tüylü`nün 2005`de Azerbaycan`da Azerbaycan dilinde yayınlattığı “Mehmet Akif Ersoy
Şiirlerinde Sosyal Meseleler” isimli eseridir. Eserde Mehmet Akif`in edebi kişiliği, fikir dünyası,
şiirlerindeki sosyal meseleler üzeine inceleme yapılmıştır. Mehmet Akif üzerine Azerbaycanda iki
tez yapılmıştır. Seriyye Gündoğdu Mehmet Akif üzerine tez yazmış, 2012`de ise “Mehmed Akif
Ərsoy Yaratıcılığında İctimai Problemlərin Bedii Tecessümü” isimli monografisini yayınlatmıştır.
Leyla Faikkızı`nın “Milli İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy” monografisi 2014`de
neşrolunmuştur (Faikkızı, 2014). Monografide şairin hayatı, kişiliği ve sanatı incelenmiştir. Leyla
Faik kızı Kerimova 2017`de “Mehmet Akif Ersoy ve Samed Vurgun Poeziyasında Milli-Manevi
Değerler” üzerine tez yazmıştır. Tezde Mehmet Âkif Ersoy ve Samed Vurgun üzerine kıyaslamalar
yapılmış, benzer motifler üzerinde durulmuştur. Mehmet Akif Ersoy`un “Çanakkale Şehitlerine”,
“Cenge giderken” vs. şiirleri Samed Vurğunun “Adsız Kahraman”, “Bana böyle söylüyorlar”,
“Kahramanın Ölümü”, “İslam” vs. şiirleriyle kıyaslanmıştır.
Bundan başka, Türk dünyasından bahseden eserlerde ve dersliklerde de Mehmet Akif`in kişiliği
ve şiirilerine yer verilmiştir. Penah Halilov`un “Türk Halklarının ve Doğu Slavyanlar Halkı”, Aydın
Abıyev`in “Türkiye Edebiyatı Tarihi”, Hüseyin Heşimli`nin “Azerbaycan Edebi Mühiti ve Türk
Dünyası”, Asker Resulov`un “Türk Senedli-Bedii Nesri”, Jale Aliyeva`nın “Çağdaş Türk Şiirinin
Poetikası”, Elman Guliyev`in “Türk Halkları Edebiyatı”, Eşqane Babayeva`nın “Necip Fazıl
Kısakürek`in Yaratıcılık Yolu” vs. eserlerde Mehmet Akif Ersoy şiirine değinilmiştir. Bunlardan
başka, akademik Mehmet Akif üzerine İsa Habibbeyli, Elman Guliyev, Maarife Hacıyeva, Eşqane
Babayeva, Lutfiye Asgerzade, Ebülfez Amanoğlu, Ferqane Kazımova vb. makaleler yazılmış,
uluslararası sempozyumlarda tebliğler sunulmuştur.
Bunun yanısıra, Azerbaycan`da Mehmet Akif Ersoy üzerine birçok etkinlikler de yapılmıştır.
2013 Mayıs`ta “Türk dünyasını aydınlatanlar: M. A. Ersoy ve H. Cavid” uluslararası sempozyumu
düzenlenmiştir. 2019`da Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Gencevi adına Edebiyat
Enstisü ve Yunus Emre Enstisü`nün düzenlediği “Âkif`ten Vahabzade`ye iki şair, bir şiir - İstiklal”
konulu panel yapılmıştır. 2021 12 Mart`ta Yunus Emre Enstitü`sünün düzenlediği online panelde de
Mehmet Soydan, Eşqane Babayeva, Turgay Anar ve İbrahim Öztürk Mehmet Akif üzerine tebliğ
sunmuşlar. Bunlardan başka, yurtdışında yapılan Mehmet Akif sempozyumlarına Azerbaycanın bilim
adamları katılmışlar.
SONUÇ
Örnek edebi şahsiyeti, davası, hürriyet sevdasıyla Mehmet Âkif Ersoy Türk edebiyatında büyük
bir edebi ekol oluşturmuştur. Onun şiirleri, özellikle “İstiklal Marşı” ve “Çanakkale Şehitlerine” şiiri
Türk oğlunun milli kimlik, milli varlık uğrunda verdiği kanın, varoluş çabasının mücadelesinin
şiirsel ifadesidir. Mehmet Âkif ister kişiliği, isterse de şiirleriyle Türk dünyasında büyük yankı
uyandırmış, birçok şairi etkilemiştir. Araştırma sonuçunda onun Azerbaycan edebiyatında da kendine
özgü yer edindiği görülmektedir. Örneğin, M. Âkif Ersoy`un ismi Şehriyar`ın eserlerinde de sevgiyle
zikredilmektedir. Onun şiirlerindeki milli duygular, vatanseverlik, hüriyet sevdası, milli kimlik
arayışları Hüseyin Cavid, Halil Rıza Ulutürk ve Bahtiyar Vahabzade şiirinde de görülmektedir.
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Özellikle pek çok araştırmada Mehmet Âkif`le Hüseyin Cavit şiiri arasındaki paralelizm üzerine
kurulmuştur. Bu araştırmalar, H. Cavid`in özgür fikir dünyasının oluşumunda M. Âkif`in büyük etkisi
olduğunu gösterir. Araştırma sonuçunda Mehmet Âkif `in fikir dünyasının büyük türkçü şair Bahtiyar
Vahabzade üzerine de büyük etki yaptığı görülmektedir.
Azerbaycan`da Mehmet Âkif Ersoy üzerine yapılan çalışmalar, sunulan tebliğler, yapılan tezler de
onun edebiyatımızdaki önemini göstermektedir.
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MAKEDONYA MİLLİ MARŞI MAKEDONYA ÜZERİNDE BUGÜN /
ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА
(İÇERİK VE TARİHİ ARKA PLAN)
Eyüp KUL

Makedonya Milli Marşı’nın Tarihi Arka Planı
1352 yılında Rumeli topraklarına adım atan Osmanlı Devleti, fetih ve istimalet (hoşgörü) siyaseti
çerçevesinde bölgede hızla yayılım göstermiş ve özellikle 1453 yılında İstanbul’un fethinin akabinde
kendisini Roma imparatoru olarak da gören Fatih Sultan Mehmet’in büyük fetih siyaseti ile Osmanlı’nın
bölgedeki hâkimiyeti sağlamlaştırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad’ın alınması ile
taçlandırılan bu fetih siyaseti ile Balkanlarda uzun yüzyıllar devam edecek olan Osmanlı hâkimiyeti
ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyanın kıyı kesimlerinde Venediklilerle, kara toprakları üzerinde ise
Avusturya (Habsburg Monarşisi) ile devam eden mücadelede 18. yüzyılın başlarında yükselişe geçen
Rusya’nın da dâhil olduğu görülmektedir. Rusya’nın yükselişinde büyük gayretleri olan Petro’nun, Rus
devletine hedef olarak çizdiği noktalardan biri de Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Balkan coğrafyasıdır.
Nitekim Rus Çarı Petro’nun vasiyetnamesinin 11. maddesinde bu tavsiye “Türkleri Rumeli kıtasından
tard (sürme) u teb‘ide (uzak) Avusturya hanedanını tahris (hırslandırma) edip İstanbul’un zabtında
dahi ya aleyhinde Avrupa’nın eski devletleri harben taslît (bela etmek) olunmak veyahut alınan
yerlerden kendisine bir hissecik gösterilmek suretleriyle hased ve rekabeti teskin (sakinleştirmek)
olunarak sonra bunun dahi elinden nez‘ (alınması) olunması” (Ahmed Cevdet Paşa, 2018:384) şeklinde
ifade edilmektedir.
Çar I. Petro’nun sıcak denizlere inme idealini taşıyan, hatta doğrudan Osmanlı Devleti’nin
yıkılmasına yönelik politika izleyen haleflerinden II. Katerina’nın 1763 yılında tahta geçmesi ile
Osmanlı Devleti ile Rusya savaş ortamına sürüklenmiş ve netice de 1768-1774 yılında gerçekleşen ve
Küçük Kaynarca Antlaşması ile neticelenen harp sonunda Osmanlı Devleti, ciddi bir mağlubiyet
yaşamıştır (Köse, 2006: 3-4). Öyle ki bu savaş devam ederken, bir yandan da ortaya atılan ve gelecek
dönemde uygulama sahası bulan Balkanlarda Ortodoks halkın özgürleştirilerek Osmanlı
hâkimiyetinden kurtarılması fikri, 19. yüzyıl içinde etkisini giderek gösteren politikalardan biri haline
gelmiştir (Çelik, 2019: 11).
Balkan coğrafyasında ve dahi Makedonya toprakları üzerinde Müslüman toplumu derinden
etkileyen hadiselerden biri ise tarihi kaynaklarda 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus
savaşıdır. Günümüz Makedonya’sının başkenti olan Üsküp şehri başta olmak üzere Makedonya
coğrafyasının her noktasına Balkanların çeşitli yerlerinden binlerce muhacir akın ettiği gibi 19. yüzyılın
sonu ve 20. yüzyılın başında bölgede yaşanan isyanlar, propaganda faaliyetleri, uluslararası
anlaşmaların yeni çatışmaları beraberinde getirmesi, Makedonya’nın Osmanlı İmparatorluğu içinde
kalması gibi nedenlerle gelişen olaylar bölgede büyük bir göç hareketine neden olmuştur (RistovskaJosifovska, 2015:121). Bu hadise nedeniyle Üsküp’ün mahallerinde müsait olan odalar, satın alınarak
muhacirlere tahsis edilen haneler, cami ve mescitlerin yatmaya uygun olanları, Üsküp’ün vakıf yoluyla
inşa edilen hanları, Üsküp sakinlerinin şahıslarına ait olarak inşa ettiği haneler, Üsküp’e bağlı köylerde
bulunan uygun yerler muhacirlere tahsis edilmiştir (Kul, 2018: 25).
Berlin Anlaşması ile karara bağlanan 93 Harbi, Osmanlı Devleti’nin çoğulcu etnik ve dini düzenine
son verirken, aynı zamanda Rus dış politikasını ve Rusya’nın Pan-Ortodoks Hristiyanlık ve Pan Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, e-posta: eyupkul@gmail.com, RizeTürkiye.
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Slavizm düşüncelerini de ortadan kaldırmıştır. Nihayetinde bu anlaşma ile Balkanlardaki bu duyguların
yerini Osmanlı dönemini karanlık çağ olarak nitelendiren milli duygulara bırakmış ve günah keçisi
olarak Türkler belirlenmiştir (Karpat, 2019:190-191). Dahası 93 Harbinin ardından imzalanan Berlin
anlaşması, Bulgaristan’ın Makedonya toprakları üzerinde hak iddiasını tetiklemiş ve bu doğrultuda
çeşitli propaganda faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Bulgaristan Dışişleri Bakanı K. Stoilov, 1882’de Bulgar
Prensi Battenberg’e yazdığı bir mektupta, Makedonya’nın diğer tüm bölgelerinden daha önemli
olduğunu, Makedonya’daki her Bulgar’ın Bulgaristan’a aidiyet duygusunu geliştirmesinin sağlanması
gerektiğini ileri sürerek her Makedonyalı genç ve yaşlı Bulgar’ın, Bulgar kanı taşıdığını bilmesinin
zorunlu olduğunu dile getirmiş, Makedonya’dan düzenli haberler iletilmek ve prenslik yönetiminin her
emrini yerine getirmek üzere bir teşkilat kurulmasının elzem olduğunu belirtmiştir (Adanır, 2001: 108109). Nitekim bu direktiflerin de etkisi ile Osmanlı arşiv vesikalarında genellikle “Bulgar Fesad
Komitesi” şeklinde adlandırılan ve ilki 1879’da Bulgar-Makedon Merkez Komitesi ile başlayan
komitacılık hareketleri, 1887’de Köprülü ve Gevgeli’de Makedonya Komitesi ile Hasköy’de Muhibb-i
Vatan Cemiyeti ile devam etmiş, Sofya’da 1890’da Merkezi Edirne-Makedonya Komitesi ve 1892’de
Makedonya Talebe Teşkilatı kurulduğu gibi Varna’da 1895 yılında Makedonya Politik Cemiyeti
oluşturulmuş, bir yıl sonra Sofya’da Genç Makedonya Cemiyeti kurulmuş ve onu 1902’de Makedonya
Bulgar Komitesi takip etmiştir (Aydın, 1989: 210). Bu komitelerin asıl amacı Makedonya ve Edirne
vilayetlerinde muhtar bir idare kurulması idi. Bunun gerçekleşmesi için Bulgar’ın milliyetçiliği
canlandırılmaya veya ihtilalci çeteler kurularak halkı ihtilale teşvik etmeye gayret edilmişti. Nitekim
Bulgarlara hitaben yazılan beyannamelerde milli hisleri uyandırılmaya çalışıldığı gibi, bu faaliyetlerinin
temel gayesi Makedonya meselesini devletlerarası siyaset sahasına taşıyarak Makedonya’da muhtariyet
idaresini kurabilmekti (Bayraktarova, 2002: 50).
Bulgarların Makedonya toprakları üzerinde yürüttüğü ve bölgeyi Bulgaristan’a bağlama girişimleri
üzerine bir yandan Yunanistan öte yandan Sırbistan, bölgeyi kendi emelleri doğrultusunda, topraklarına
katmak için yoğun faaliyetler yürütmüştü. Bunun üzerine Damyan Gruev’in önderliğinde Doktor Hristo
Tatarçev, Öğretmen Petir Pop Arsov, Kitapçı Ivan Hacinikolov, Öğretmen ve Osmanlı hâkimi Dr.
Anton Dimitrov ve yine öğretmen olan Hristo Bostanciev, Selanik’te 23 Ekim 1893’te bir devrim
komitesi kurmuştu. Kendisine Makedonya Devrimci Örgütü adını veren bu teşkilatın gayesi ise özerk
bir Makedonya kurulmasıydı (Adanır, 2001: 118-119). Makedonya’da hızla örgütlenen ve Sofya’daki
örgütten kendisini ayırmak için İç Örgüt adını alan komitacılar, 1898 yılından itibaren silahlı çete
faaliyetlerine başlamışlardı. Dahası bu kişilerin önderlik ettiği çeteler, 1902’de Cuma-i Bala’da bir isyan
çıkarmış ancak bu isyan girişimi Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırılmıştır (Hacısalihoğlu, 2003:
440).
İstedikleri hedeflere ulaşamayan komitacılar, Avrupa’daki devletlerden daha fazla destek almak
amacıyla daha büyük bir isyan tertip etmişlerdi. İşte günümüz Makedonya milli marşının içeriğini
belirleyen temel tarihi olay da bu düşüncenin bir ürünüydü. Bölgede başlayan komitacılar, Osmanlı
Devleti’ne karşı başlattıkları isyan neticesinde Kruşevo’yu bastılar (Матковски:26). Burada asayişi
sağlayan 18 kişilik küçük bir Osmanlı birliği etkisiz hale getirmiş, Makedon devrimci liderlerinden
Nikolov Karev’in girişimleri ile burada devrimci bir hükümet kurulmuştu (Adanır, 2001:197). Bunun
yanı sıra İlinden isyanı sonucunda Kruşevo Cumhuriyeti diye adlandırılan cumhuriyet ilan edilip bir de
Kruşevo Manifestosu yayınlanmıştı. Manifestonun özünde ““Македонија е наша заедничка мајка /
Makedonya bizim ortak annemizdir” fikri yatmaktaydı. Yine Makedonya’nın, içinde Müslüman
grupların da yer aldığı tüm milletlerin ortak vatanı olduğu, Makedon Türkleri, Arnavutlar ve
Makedonlar-Müslümanların, padişah ve yöneticiler tarafından kendilerine dayatılan hususları ve
kültürel geri kalmışlığı anlamaları manifestonun özünü teşkil ediyordu (Пандевски, 1978:308;
Netkova,1998:208).
Ancak Kruşevo sokaklarında isyancıların “Makedoniya, Stara Bılgariya” (Makedonya eski
Bulgaristan’dır) şeklindeki yürüyüşleri, Helen etkisinde olan şehrin sakinlerinin üçte ikisinin Ulah
olması ve sokaklarda Bulgar bayrağının asılması ters etki göstermiş, Osmanlı askerlerinin Kosova’ya
gelişi ile de isyan bastırılmıştı (Adanır, 2001: 198).
Neticede 2 Ağustos 1903’te başlayan ve 13 Ağustos 1903 tarihine kadar süren İlinden ayaklanması
(Матковски: 27-28) ve isyancıların Kruşevo ile Klisura, Neveska ve Smilevo köylerinde başarılar elde
etmeleri Osmanlı Devleti’ni endişe sevk etmişti. Nitekim ayaklanmanın hızla bastırılmaması halinde
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Avrupalı Büyük Güçlerin bölgeye müdahalesinden çekinen Osmanlılar, başta Manastır vilayeti olmak
üzere güçlü tedbirler almıştı (Трпевски, 2019: 15-16). Bu isyan girişimi dünya basınının ilgisini de
bölgeye yöneltmişti. İlinden isyanını değerlendiren Amerikan basınına göre Makedon ayaklanmasının
nedeni, gelişimi ve burada masum ve savunmasız Hıristiyanlara karşı yapılan acımasız ve barbar
katliamlardı. Ayrıca Türk zulmünden kurtulmak için yapılan bu girişim, destansı bir çaba olarak
nitelendiriyordu. İngiliz basını ise olaya biraz da kendi hükümetinin tuttuğu taraf üzerinde bakarak
isyanın çıkmasını daha çok Osmanlı hükümetinin beceriksizliğine bağlıyordu. Yine de isyan, İngiliz
basınında Balkanlarda katliam, vahşet, yangın, Türk fanatizmi gibi başlıklarla duyurulmuştu (Ahbab,
2015: 139). Nihayetinde Kruşevo’yu ele geçiren komitacı / çetecilerin ortadan kaldırılması için Bahtiyar
Paşa kumandasında hareket eden Osmanlı askerleri, 200’e yakın isyancıyı öldürdükten sonra 13
Ağustos 1903’de Kruşevo’yu geri almıştı (Ayhan, 2016: 68).
Tüm bu girişimlere ve geçici süre ile bir devlet kurulmasına rağmen, komitacılar Makedonya
toprakları üzerinde istenilen neticeyi elde edememişlerdi. Dahası 1904 yılında G. Petrov’un Bulgar
yanlısı tutumu Makedonya halkında tepkiyle karşılanarak Bulgar saldırıları protesto edilmişti. İlinden
isyanı ve Kruşevo Cumhuriyeti’ne giden süreç ile sonrasında yaşanan gelişimleri en iyi özetleyenlerin
başında belki de isyanın bastırılması sonrasında reform çabalarını gözlemlemek üzere bölgede bulunan
bir İngiliz subayı Albay Fairholme idi. Ona göre Makedonya sorununun kökleri ne kötü Türk idaresinde
ne de Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki karışıklıklardan kaynaklanmıştı, aksine bu sorunun
kaynağı Hristiyan ulusların ırk çatışmalarından çıkmıştı (Adanır, 2001: 224).
Ancak Makedonya coğrafyasında, 19. yüzyıl son çeyreği ve 20. yüzyılın başında yaşanan olaylar,
Birinci Balkan savaşında Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletlerini birleştirirken, Balkan devletleri
Makedonya’nın paylaşımı hususunda birbirine düşmüş ve bu durum İkinci Balkan savaşının patlak
vermesine neden olmuştu. Nitekim Ağustos 1913’de Bükreş Anlaşmasının imzalanması ile neticelenen
İkinci Balkan Savaşı ile “Büyük Makedonya” olarak tarif edilen coğrafi alandan Ege Makedonya’sının
Yunanlılara, Üsküp ve Manastır’ı da içine alan Vardar Makedonya’sının Sırplara ve Pirin
Makedonya’sının ise Bulgarlara kalmasına sebebiyet vermişti. Öyle ki bu anlaşmaya rağmen
Makedonya, Balkan devletleri için paylaşılması güç bir alan olarak kalmaya devam edecekti
(Hacısalihoğlu, 2003: 441). Keza Birinci Dünya Savaşı ve takip eden süreçte ortaya çıkan siyasi
durumlar, 1 Aralık 1918 tarihinde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın kurulmasına, bu krallığın ise 1929
yılında Yugoslavya’ya dönüşmesine neden olmuştur. 1944 yılında ise Makedonya, Yugoslavya
Federatif Halk Cumhuriyeti’nin altı devletinden biriydi (Bora, 2020: 43, 50, 63).
Makedonya Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Milli Marşı’nın Kabulü (1991-1992)
Mareşal Boris Tito’nun 1980 yılında ölümü ile karışıklığa uğrayan ve 1990’ların başında sarsılan
Yugoslavya’nın dağılmaya başlaması üzerine 17 Eylül 1991’de bağımsız olan Makedonya
Cumhuriyeti’nin (Hacısalihoğlu, 2003: 442) geleceği bundan sonraki birkaç yıllık süreç zarfında vakit
ayırdığı temel noktalar, yeni anayasanın kabulü ve devlet sembollerinin tanımlanmasıydı. Nitekim bu
süreç zarfında Makedonya’nın özellikle 1991 Anayasası, sosyalist düşünce yapısının bir tarafa
bırakılarak tek parti yerine demokratik bir anlayışla siyasi çoğulculuk fikrinin hâkimiyeti, piyasa
ekonomisine geçiş yapılabilmesi, güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde hareket eden bir sistem kurmaya
gayret göstermişti. Bu doğrultuda ülkede yaşayan insanların milli, dini veya diğer aidiyetleri ne olursa
olsun eşit ve aynı hak ve özgürlüklere sahip bireyler oldukları ve Makedonya Cumhuriyeti’nin de tüm
vatandaşlarına eşit yaklaşan demokratik bir devlet olduğu fikri ön plana çıkmıştı (Jovanovska:4).
Günümüzde yaklaşık 2 milyon nüfusu ile Balkanların dini, etnik ve siyasi çeşitliliğine sahip,
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk devletlerinin toprakları üzerinde hak iddia ettiği
Makedonya, Balkan coğrafyasının küçük devletlerinden biridir. 2018 yılında Yunanistan ile imzaladığı
Prespa anlaşması ile Kuzey Makedonya ismini alan Makedonya Cumhuriyeti, tarihte Büyük İskender
tarafından kurulan Makedonya Devleti’nden sonra bu adla ortaya çıkan ikinci devlet olma özelliğine
sahiptir.
Elbette bu hiç de kolay olmayan bir süreç olup bu süre zarfında, Makedonya insanının belki de
üzerinde en az tartışma konusu yaptığı hususiyet, Makedonya Milli Marşı’nın kabulüdür. 17 Kasım
1991 tarihinde ilan edilen Makedonya Anayasası’na koyulan bir madde ile altı ay içinde devlet
sembolleri, bayrak ile Makedonya milli marşının belirlenmesine karar verilmişti
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(http://ustavensud.mk/wp-content/uploads/2017/09/Ustav-na-RM.pdf.) Yine anayasada belirtildiği
üzere bu geçici süreçte Yugoslavya Cumhuriyeti’nin kabul ettiği kanunların yürürlükte kalacağı, devlet
sembollerinin kabul edilmesini müteakip bunların da geçerliliğini yitireceği ilan edilmişti (Државен
Архив На Република Северна Македонија (ДАРСМ), 01.158.46.26: 581)1.
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, 26 Aralık 1991’de düzenlediği 29. toplantısında, Makedonya
Cumhuriyeti arması, bayrağı ve marşı hakkında bir kanunun hazırlanması ve kabulü için yapılacak
faaliyetlere ilişkin bilgileri gözden geçirip Makedonya Cumhuriyeti’nin arması, bayrağı ve marşı ile
ilgili bir kanunun hazırlık faaliyetlerinin uygulanmasına ve yürürlüğe girmesine ilişkin takvimi
belirlemişti. Buna göre meclis, yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgileri gözden geçirip kabul ettiği gibi
Anayasa İşleri Komisyonu bu hususla alakalı bir yasanın çıkarılması için teklif metni hazırlaması
talimatını vermişti (ДАРСМ, 01.158.46.26: 566).
Anayasa İşleri Komisyonu, yetkilendirilmesi üzerine, devletin bağımsızlığını ve egemenliğini
belirten devlet sembollerinin oluşturulması için çalışmaya başlamıştı. Komisyon, devlet sembollerinin
tarihi gelenekleri ifade edecek, kültürel mirasa uygun, sosyal ve manevi konularda kabul edilebilir bir
içeriğe sahip olması ile cumhuriyetin ruhuna uygun, birlik ve beraberliği teşvik eden, demokratik bir
toplumun Avrupa ve dünya entegrasyonunu sağlaması gibi hedefleri içermesini prensip olarak
belirlemişti (ДАРСМ, 01.158.46.26: 652). Bu kararı takip eden süreçte Makedonya Cumhuriyeti Resmi
Gazetesi ve medya kanalıyla bir yarışma ilan edildi. Ayrıca halka açık düzenlenen yarışmanın yanı sıra
Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi’nden müzik, güzel sanatlar ve teknik alanlarından bir çalışma
grubu oluşturuldu Јоновски, 2019:5). Makedonya Yazarlar Derneği, Makedonya Besteciler Birliği,
Güzel Sanatçılar Derneği ve Uygulamalı Sanatçılar Derneği üyelerine davetiye gönderilerek devlet
sembollerine katkı sunmaları talep edildi (Собрание На Република Македонија, 1992:I/7-8)2. 25
Mart’tan 10 Nisan’a kadar süren ve halka açık yapılan yarışma sonucunda Makedonya Milli Marşı için
36 teklif geldi ( Собрание На…, 1992: I/7-8; Јоновски, 2019:5). Anlaşılan o ki, yarışmaya başvuru
yapanlar, sadece metin, sadece müzik ve her ikisinde yer aldığı teklifler sunmuştu (ДАРСМ,
01.158.46.26: 652). Ancak bunlardan Taki Hrisik’in Химна (Marş), mevcut marş olan ve Todor
Skalovski’nin müziğini düzenlediği Денес над Македонија (Makedonya Üzerinde Bugün) ve
Aleksandar Çambazov’un Да ни бидеш вечна (Ebedi olalım) adlı çalışmaları, ilk üçe girmeyi
başarmıştı (ДАРСМ, 01.158.46.26: 652/2). Sırasıyla ilk üçe giren bu marşlardan Химна (Marş) ve Да
ни бидеш вечна (Ebedi Olalım), sözleri nedeniyle olumlu kabul görmediği gibi Денес над Македонија
(Makedonya Üzerinde Bugün)’nın ise güncel bir marş olduğu, metni üzerinde bir değişiklik
yapılmaması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştı (ДАРСМ, 01.158.46.26: 652/1). Nihayetinde yapılan
incelemeler neticesinde Makedonya Cumhuriyeti Marşı olarak Денес над Македонија (Makedonya
Üzerinde Bugün) seçilmiş (Јоновски, 2019:7) ancak komisyon üyeleri, bu üç marşın halka ilan edilerek
tartışılmasını, akabinde onaylanmasının daha yerinde olacağını düşünmüştü (ДАРСМ, 01.158.46.26:
652/1).
Bir yandan marş için açılan yarışma ile TV de gösterimler devam ederken diğer yandan Gevgeli
seçim bölgesinden bağımsız milletvekili olan Petrov Todor, 20 Nisan 1992’de, Makedonya devlet
sembollerinin kullanım şekillerini belirlemek üzere meclise bir kanun teklifi sunmuştu. Anayasa’da
belirtildiği üzere arma, bayrak ve marşın altı ay içinde belirlenme sürecinin devam etmesi ve devlet
sembollerinin yavaş yavaş kullanılmaya başlanması nedeniyle sembollerin uygunsuz kullanımının
engellenmesi amacıyla bu kanunu teklif etmişti (ДАРСМ, 01.158.46.26: 572). 31 maddelik kanun
metninin 19. maddesi, Makedonya Cumhuriyeti marşının çalınacağı yerleri belirliyordu. Buna göre
marş, resmi tatillerin başlangıcında, Makedonya Cumhuriyeti resmi temsilcileri tarafından askeri
mezarlıklarda, görev başındayken vefat eden askerlerin mezarlarında ve benzeri yerlere çelenk
bırakılırken, Cumhurbaşkanı’nın yabancı ülkelere resmi ziyaretlerine gitmesinde veya dönmesinde,
Makedonya Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştiren yabancı devlet erkânının geliş ve
gidişlerinde ve kanunun belirlediği diğer yerlerde çalınmasını içeriyordu. Kanunun 20. maddesi
Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birimleri, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları ve işçileri
1
2

21/27 ve 51/84 sayılı Yugoslavya Sosyalist Fedaratif Cumhuriyeti Resmi Gazetesi yazısı.
21 teklif ise belirtilen zaman sonrasında sunulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Собрание На Република Македонија,
Скопје 1992, s. I/7-8.
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için önemli olayların yaşandığı ve resmi yolla belirlenen kutlamalarda; siyasi toplantılar, geçit törenleri
ve diğer önemli gösterilerde; Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi olarak katıldığı veya temsil edildiği,
toplantıların düzenlenmesine ilişkin kural ve uygulamalara uygun olarak uluslararası toplantılar,
yarışmalar ve siyasi, bilimsel, kültürel, sanatsal, spor vb alanlardaki diğer toplantılar sırasında;
Makedonya Cumhuriyeti tarafından kendilerine özel bir onur verilen Makedonya Cumhuriyeti
vatandaşı olan kişilerin cenaze törenlerinde ve kanun maddesine aykırı olmamak koşuluyla diğer
durumlarda çalınacağını belirtiyordu. Madde 21’de marşın çalarak, sözlerini okuyarak veya her ikisi
olmak üzere söylenebileceği (ДАРСМ, 01.158.46.26: 579), Madde 23’de katılımcıların marşı saygı
duruşu şeklinde ayakta dinlemeleri gerektiği (ДАРСМ, 01.158.46.26: 580), Madde 24 ise marşın çalınıp
söylenmesi sırasında kurallara uymayan, marşı sanat, müzik ve eğitim amaçlı kullanarak Makedonya
Cumhuriyeti’nin itibar ve haysiyetini ihlal eden veya marşı belirlendiği şekil dışında icra eden kişi ve
kurumlara verilecek cezayı müeyyideyi kapsamaktaydı. Bu cümleden olarak ceza miktarı, tüzel kişiler
için 150.000 ila 250.000 dinar arasında iken; gerçek kişiler için ise bunun 1/10’u kadar, yani 15.000 ila
25.000 dinar arasında tespit edilmişti. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı adına, bu kabahatleri işleyenlerin
faaline ve kabahatinin işlendiği eşyaya el konulma yetkisi tanınıyordu (ДАРСМ, 01.158.46.26:580).
Bu gelişmeler yaşanmakla birlikte henüz marşın mecliste kabulü gerçekleşmemişti. Anayasa İşleri
Komisyonu, 29 Mayıs 1992 tarihli oturumunda, arma ve bayrak için önerilen tasarım çözümlerine
ilişkin olarak, jürinin uygun değişiklikleri yapmak için çalışmaları kısa listeye alınan yazarlarla bir kez
daha ek istişarelerde bulunması gerektiği sonucuna varıldı. Bunun yanı sıra Komisyon, vatandaşların
melodiyi tanıması ve marşı dinleyebilmesi için sadece orkestral performans için Makedon Radyo ve
Televizyonu’nda yayınlanmasına karar verdi (Собрание На…, 1992:I/9).
8 Haziran 1992’de, Anayasa İşleri Komisyonu, Makedonya Meclisi’ne, Денес над Македонија
(Makedonya Üzerinde Bugün) adlı metnin Makedonya Milli marşı olarak kabul edilmesi için teklif
sunmuştu. Ancak Arnavut partileri PDP-NDP, bu teklifin Makedonya’daki Arnavutları kapsamadığı
gerekçesiyle desteklememişti (Јоновски, 2019:10-11). Bir gün sonra ise Anayasa İşleri Komisyonu, oy
çokluğuyla, Makedonya Cumhuriyeti marşının insanlarda gurur, haysiyet ve bağımsız ve egemen olma
hislerini uyandıran ve bir ülkeye ait olma duygusunu teşvik eden ve ikincilik ödülü alan “Makedonya
Üzerinde Bugün” şarkısının olmasını uygun görmüştü (Собрание На…, 1992: I/10).
Ancak Temmuz ayına gelindiğinde, hala daha Makedon Milli marşının kabul süreci
sonuçlandırılamamıştı. Öyle ki Makedonya Anayasası’nın kabul edildiği tarih olan 17 Kasım 1991’i
takip eden altı aylık süre zarfında Makedonya Milli Marşı’nın onaylanması gerekiyordu. Hâlbuki bu
süre 17 Mayıs 1992’de sona ermişti. Özellikle Temmuz ayı içinde mecliste yaşanan konuşmalarda bu
hususa atıf yapan VMRO-DPMNE milletvekili Dragi Arsov, Temmuz ayı ortalarında meclise sunduğu
kanun teklifinde bu duruma tepki göstererek bir an önce marşla ilgili kanunun meclise getirilerek
onaylanması gerektiğini dile getirmişti (ДАРСМ, 01.158.46.26:664).
Nitekim 20 Temmuz 1992’de, marş için Makedonya Meclis Başkanlığı’na, Meclis Anayasa İşleri
Komisyonu üyeleri Tomislav Stojanovski, Kiro Popovski, Zoran Krstevski ve Tito Petkovski imzasıyla
bir teklif sunulmuştu (ДАРСМ, 01.158.46.26: 650). Her ne kadar milletvekillerinin Makedon bayrağı
ve arması hususunda önerileri farklı olsa da marş konusunda daha ortak bir düşünceye sahip oldukları
anlaşılmaktadır (Јоновски, 2019:12). Daha öncede ifade edildiği üzere Anayasa İşleri Komisyonu,
marşın siyasi, tarihi ve kültürel öneme sahip olması ve Makedonya Cumhuriyeti’nin hukuki
devamlılığının tarihi temeline atıf yapmasını kabul etmişti (Собрание На…, 1992: I/12). Nitekim
Komisyonun üyeleri, hazırladıkları kanun teklifinde (ДАРСМ, 01.158.46.26: 651) de belirtiği üzere
Todor Skalovski’nin müziğini icra ettiği “Makedonya Üzerinde Bugün” adlı eserin genel olarak
toplumda kabul görmesi, Makedon halkının kendi devletlerini yaratma arzusunun gerçekleşmesi için
mücadele ettikleri Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış olması gibi gerekçelerle, marşın kabulünün
yerinde olacağı kanaatini taşıyordu (ДАРСМ, 01.158.46.26: 652/2)3.
3

Gevgeli’den bağımsız milletvekili olan Petrov Todor, Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 71. maddesinin 1. fıkrasına ve
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi İçtüzüğü'nün 287. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak 30.07.1992’de Makedonya bayrağı,
arması ve marşı için bir kanun teklifi sunmuştu. Petrov Todor’un sunduğu kanun teklifi, Makedonya Cumhuriyeti’nin kimliği,
Makedonya Cumhuriyeti’nin temsili, Makedonya Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına, yani yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlara
bağlılığının ifadesi, devlet sembollerinin varlığı, devlet sembollerinin Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları tarafından genel
olarak kabul edilmesi gibi temel ilkelere dayanıyordu. ДАРСМ, 01.158.46.26, s.564, s.566-567.
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Tüm bu sürecin tamamlanması ve tartışmaların neticelenmesi için 11 Ağustos 1992 tarihinin
gelmesi gerekiyordu. Nitekim 11 Ağustos’ta 41. oturumda Nikola Kljucev hükümeti, Makedonya
Cumhuriyeti Hükümeti adına bir mektup göndererek Денес над Македонија (Makedonya Üzerinde
Bugün)’yı Makedonya milli marşı olarak desteklediklerini bildirdi. 11 Ağustos günü yapılan meclis
toplantısında öncelikle bayrak ve marşın kabul edilmesi gündeme alındı (Јоновски, 2019:15).
11 Ağustos 1992 tarihli Makedonya Meclisi’nin 41. oturumunda geniş tartışmalar yaşandı. Saat
11.50’de başlayan ve Meclis Başkanı Stojan Andov’un başkanlık ettiği oturumda, 87 milletvekili
bulunuyordu. Konu ile ilgili ilk sözü alan Tito Petkovski, Aralık 1991’de Anayasa İşleri
Komisyonu’nun Makedonya Cumhuriyeti arması, bayrağı ve marşı hususunda yaptığı faaliyetlere, ciddi
bir şekilde konuyu ele almasına değindikten sonra halka açık yapılan yarışma metni üzerinde durdu.
Tito Petkovski, konunun çok ciddiye alındığını, halka açık yarışma yanında çeşitli dernek üyelerine
katkı sunmak üzere davetiye gönderdiğini, bu yarışmanın Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi
(Службен весник на Република Македонија) ile Yeni Makedonija (Нова Македонија), Flaka e
Vlazerimit (Флака е Влазеримит) ve Birlik (Бирлик) gazetelerinde ilan edildiğini, bu demokratik
sürecin sonunda yurt içi ve yurtdışından arma, bayrak ve marş için toplamda 239 teklif geldiğini,
bunlardan 36’sının Makedonya Cumhuriyeti marşı ile ilgili olduğunu ifade etmişti (Собрание На…,
1992: I/7-8)4.
Teklifin kabul edilmesini içeren iyi niyet sözleri üzerine söz alan Mitko Anastasovski ise marş ve
armanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasına, marş ve bayrak teklifini
alkışlar arasında kabul edeceklerini ve bunun da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getiriyordu.
Anastasovski, sözlerine meclisteki en büyük görevlerinden birini yerine getireceklerine inandığı
şeklinde sonlandırmıştı (Собрание На…, 1992: II/1). Nitekim Makedonya Anayasası’nın 5. Maddesi,
marşın milletvekillerinin üçte iki çoğunluğu kabul edileceğini öngörmekteydi (Madde 5’e (Член 5)
bakınız, http://ustavensud.mk/wp-content/uploads/2017/09/ustav-na-rm.pdf). Bu minval üzere Meclis
Başkanı Stojan Andov, marşın anayasa çerçevesinde milletvekillerinin üçte iki çoğunluğu ile kabul
edildiğini (88 milletvekili) ilan etti. Bu sırada meclis sıralarından alkış sesleri yükseliyordu (Собрание
На…, 1992: II/2). Andov, sözlerine devam ederek kanunun kabul edilmesi sırasında meclis salonunun
dolu olması ve tüm milletvekilleri ile tüm meclis gruplarının katılması için çok çaba sarf ettiklerini,
bununla birlikte Arnavut uyruklu HDP-UKP Parlamento Grubu milletvekillerinin tüm girişimlere
nazaran katılım göstermediklerini ancak bunun günlük siyasi nitelikte olduğunu düşündüğünü ifade
etmişti. Bu sırada kopan alkış seslerinin sonlanması üzerine (Собрание На…, 1992:II/3), Meclis
Başkanı, marşın kabulü ile ilgili maddeye geçmişti (Собрание На…, 1992:II/4).
Bunun üzerine Milletvekili Kiril Kovacevski, kanun metninin ikinci maddesi hakkında değişiklik
teklifi sunmuştu ancak Anayasa İşleri Komisyonu sunulan değişikliği uygun görmemişti. Bunun üzerine
Meclis Başkanı Stojan Andov, teklifte bulunan Kiril Kovachevski’ye söz hakkı vermişti. Kovachevski,
vefat eden babasının kütüphanesinde Денес над Македонија (Makedonya Üzerinde Bugün) şarkısının
1945 yılında basılmış bir nüshasını bulduğunu belirtip metni meclis başkanına vermişti. Akabinde
sözlerine devam ederek bu metinden sadece üçüncü kıtayı okuyacağını belirterek mecliste okumuştu.
Onun açıkladığı nokta metinde Gruev’in de adının geçtiği yönündeydi. Ona göre metnin orijinali “Гоце
Делчев, Питу Гули, Карев, Груев, Сандански / Gotse Delcev, Pitu Guli, Karev, Gruev, Sandanski”
şeklinde olmalıydı. Bu ufak değişikliğin marşın çalınmasında da her hangi bir sorun teşkil etmediğini,
böylece Kruşevo Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Karev’in de sonsuza dek anılmasının
sağlanacağını sözlerine eklemişti (Собрание На…, 1992:II/5). Stojan Andov, Anayasa İşleri
Komisyonu’nda bu değişikliği görüştüklerini, bu değişikliği desteklemediklerini, çünkü bu metnin
herkes tarafından bilindiği için uygun görmediklerini belirttiği gibi yapılan oylama ile de Kiril
Kovachevski’nin teklifi uygun bulunmamıştı (Собрание На…, 1992:II/6).
Neticede Makedonya Milli Marşı, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından 11 Ağustos 1992
tarihli oturumunda kabul edilmiş haliyle Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 75. maddesinin 1. ve
2. fıkraları uyarınca, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ve Makedonya

4

21 teklif ise belirtilen zaman sonrasında sunulduğu için değerlendirmeye alınmamıştı. Собрание На Република Македонија,
Скопје 1992, s. I/7-8.
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Cumhuriyeti Meclis Başkanı Stojan Andov imzası ile Üsküp’te, 11 Ağustos 1992 tarih, 08-3278/1 sayılı
karar ile ilan edildi. Bu kanun metni üç maddeden oluşmaktaydı. Kanunun ilk maddesi, Makedonya
Cumhuriyeti marşını belirlerken, ikinci madde Makedonya Cumhuriyeti’nin marşının Денес над
Македонија (Makedonya Üzerinde Bugün) olduğunu ifade ediyordu. Yine bu ikinci maddede
Makedonya milli marşı notaları ile birlikte yazılmıştı. Üçüncü ve son madde ise bu kanun maddesinin
Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ile yürürlüğe gireceğini belirtiyordu
(ДАРСМ, Фонд: Собрание На Република Македонија). Sonuçta bu kanun metni bir gün sonra, yani
12 Ağustos 1992 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe
girmişti (Спужбен весник на република македонија, 1992:925-926).
Makedonya Milli Marşı ve Vlado Maleski
Aslına bakılırsa Makedonya, günümüzde komşuları olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve
Arnavutluk devletlerinin bir yüz önce tamamladıkları milli devletlerini inşa faaliyetlerini ancak 1944
yılından sonra yatırım yapabilmiş bir devlettir. Öyle olmakla birlikte Makedonya, yaptığı yatırımların
karşılığını ancak 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ile başlayan süreçte alabilmiştir. Makedonya
Cumhuriyeti, Yugoslav Federasyonu’nun dağılması sırasında, bu devlete bağlı federal birimlerin tam
eşitliğinden cesaret alan, çoğulculuk fikrinden hareket eden, ülkenin daha fazla demokratik bir yapıya
bürünmesi ve âdem-i merkeziyetçiliğe sahip bir devlet yapısının kurulması fikrini savunan siyasi
tercihlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarının şahsi ve genel refah düzeyini artırmak,
özgürlükçü bir devlet yapısı inşa etmek gayesiyle Kasım 1990’da ilk çok partili seçimlere giden
Makedonya, bu süreç içinde pek çok sorunla yüzleşmek zorunda kalmıştır (Габер, 2017:217).
Makedonya Devleti’nin kuruluş aşamasında, komşu ülkelerin Makedonya toprakları, Makedon milleti,
Makedon dili, Makedonya tarihi gibi hususiyetlere ilaveten politikacılarının tecrübesizliği ile yaşanan
tartışmalar arasında, belki de en hafif kalanı Makedonya Milli Marşı’nın kabul sürecidir.
Milli Marşlar, Fransızca’daki hymne national / milli marş karşılığı olarak ortaya çıkmıştır (Okay,
2001: 355). Makedonya Milli Marşı da yaşanan yoğun tartışmaların ardından Makedonya Cumhuriyeti
Meclisi tarafından 11 Ağustos 1992 tarihli oturumunda kabul edilmiş haliyle Makedonya Cumhuriyeti
Anayasası'nın 75. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kiro
Gligorov ve Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Stojan Andov imzası ile Üsküp’te 11 Ağustos
1992 tarih ve 08-3278/1 sayılı karar ile ilan edilmiştir (ДАРСМ, Фонд: Собрание На Република
Македонија).
Her ne kadar Makedonya milli marşı 1992 yılında kabul edilmiş olsa da, Денес над Македонија
/ Makedonya Üzerinde Bugün, yeni bir metin değildi ve marşın tarihi arka planı 1940’ların başlarına
dayanıyordu. Marş, özellikle Avrupa’da başlayan faşist hareketlerin bir devamı olarak İtalyan birlikleri
ile hareket eden Bulgar faşistleri tarafından işgal edilen Makedonya toprakları üzerinde Makedon
komünistleri ve aydınları tarafından yönetilen ve 1941 Haziran ayındaki ilk silahlı eylemlerle ortaya
konan ulusal kararlılığın bir ürünüdür. Makedonya’daki diğer vatandaşlar için Bulgaristan ve İtalya
tarafından dayatılan işgal girişimine karşı kitlesel bir ayaklanma kararı, 11 Ekim 1941’de Pirlepe
partizan müfrezesine bağlı Bulgar polis karakoluna, hapishaneye ve telefon hattına yapılan saldırı ile
partizanların Kumanova’da uğradığı saldırı sonucunda vurulmasıyla gerçekleşmişti. Bir gün sonra ise
işgalci hükümete karşı bir dizi direniş ilanı yapıldığı gibi o günlerde Денес над Македонија /
Makedonya Üzerinde Bugün dillendirilir olmuştu. Bu şarkının içeriği ise tarihi olarak 1903 yılında
gerçekleştirilen İlinden isyanına giden süreçteki Makedon komitacıları içeriyordu (Габер, 2017: 152).
Marş, ilk defa 1942 yılı yılbaşı gecesi Struga’da, Struga ve Struga civarındaki Makedon kurtuluş
hareketi
aktivistlerinin
katıldığı
Sotir
Suta’nın
evinde
seslendirilmişti
(https://vmacedonia.com/politics/symbols/macedonian-national-anthem.html). Toplantıya 28 Ulusal
Kurtuluş Ordusu mensubu katılmış ve şarkı / marş katılanların önünde Vlado Maleski ve müzisyen
Stefan Opetceski tarafından icra edilmişti (Јоновски, 2015: 286)5.
Vlado Maleski, o günü şöyle anlatmaktadır; “Amacımız gelişen durum altında gençleri bir araya
toplamak ve faşizme karşı yaklaşan silahlı direnişi tartışmaktı. Daha sonra Pirlepe’de karakola yapılan
saldırı ile ve Kumanova’daki saldırılar hakkında bilgilendirildim. Yeni yıl karşılama programına
5

Kitabın ilgili bölümünü gönderme nezaketinde bulunan Prof. Dr. Jovan Jonovski’ye müteşekkirim.
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gelince, kendim, Boro Puthe ve Dimche Kosharco, yakında tüm Makedonya’da en popüler şarkı haline
gelecek
ve
günümüzde
Makedonya
milli
marşı
olan
eseri
hazırladık”
(https://vmacedonia.com/politics/symbols/macedonian-national-anthem.html) şeklinde ifade etmişti.
Aslında marşın birden fazla melodisi olmakla birlikte metnin yazarı Vlado Maleski’dir. Vlado’nun
oğlu Denko, melodinin Selanik’ten askerler tarafından getirilen “Надежда болна легнала” adlı halk
ezgisinden uyarlandığını ve metnin yazarı Vlado Maleski’nin bu ezgiyi annesinden öğrendiğini
söylemiştir. Aynı şekilde müzisyen Stefan Opetceski de melodinin birkaç şarkıdan ilham aldığını
belirtmiştir. Stefan’ın oğlu tarafından kaleme alınan monografisinde de belirtildiği üzere metin dört
şarkıdan esinlenilerek yazılmıştır (Јоновски, 2015: 287-288)6.
Marşı kaleme alan Vlado Maleski, 5 Eylül 1919’da Struga’da doğmuş olup ilköğrenimini
İşkodra’da, liseyi Manastır’da okumuş, ardından Belgrad Hukuk Fakültesi’ne devam ettiği sırada çıkan
savaş nedeniyle eğitimini yarım bırakmıştı. Bunun üzerine savaşa katılan Maleski, Makedon nesrinin
kurucularından kabul edilmektedir. Radyo Üsküp’ün müdürü ve ilk Makedon edebiyat dergisi Нов ден
(Nov Den) ile Современост (Sovremenost) ve Разгледи (Razgledi) dergilerinin editörlüğünü yapan
Maleski, Sosyalist Makedonya Cumhuriyeti başkanlığının bir üyesi olarak Lübnan, Etiyopya ve
Polonya büyükelçisi görevlerini yerine getirmiş ve 23 Eylül 1984’te memleketi olan Struga’da ölmüştür
(Повоехите Македонски Пицатели Низ цтраниците На Периодиката, 2010: 136)7.
Tablo 1. Vlado Maleski’nin Makedonya Milli Marşı Haricinde Yayınladığı Eserler
(Повоехите…, 2010: 136)8
Vlado Maleski’nin Eseri ve Yayımlandıkları Yıl
Ѓурѓина алова (Gjurgjina Alova) (1950)

Türü
Hikâye

Бранувања (Branuvanja) (1953)

Hikâye

Она што беше небо (Ona Şto Beşe Nebo) (1958)

Roman

Војната, луѓе, војната (Vojnata, Luge, Vojnata) (1967)

Roman

Разбој (Razboj) (1969)
Разгледи (Razgledi) (1976)

Roman
Makale, Kritik

Кажувања (Kajuvanja) (1976)
Записи на Езерко Дримски (Zapisi Na Ezerko Drimski) (1980)
Јазли (Jazli) (1990)
Фросина (Frosina)

Hikâye
Roman
Roman
İlk Makedon filmi senaryosu

Tabloda da görüldüğü üzere Maleski, roman, hikâye ve incelemeleri yanında, Makedon nesrinin
kurucularından ve ilk Makedon film senaryosunun yazarıdır. Bu bakımdan Maleski, Makedon dili ve
edebiyatı sahasında iz bırakmıştır. Özellikle çok bilinmeyen kelimeleri eserlerinde kullanarak Makedon

6

7

8

Bu parçalar; Букетот цвеќе што ми го даде; Ајде браќа да минеме преку Велешко, Прилепско и Крушевско; Телеграма
дојде од Европа до Султанот ve Орле бе орле крилато пиле” idi.
Maleski, 1946’dan beri Makedonya Yazarlar Derneği üyesi olup Makedonya için büyük önem arz eden 11 Ekim, 4 Temmuz
ve AVNOJ ödüllerine layık görülmüştür.
Повоехите Македонски Пицатели Низ цтраниците На Периодиката, ed. Мќлка Котевска-Лидија Мирчевска, Битола
2010, s.136.
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dilinin zenginleşmesinde büyük katkılar sunmuştur (Макаријоска, 2017: 350) 9. Nitekim Milan
Gurçinov’un da ifade ettiği üzere Vlado Maleski, yaptığı çalışmaları ile hem büyük başarılara imza atan,
Makedon kültürünün canlanmasını sağlayan, edebiyat ve kültüre önemli hizmeti dokunan
Makedonya’nın yakın tarihinde derin izler bırakan biridir. Ona göre Maleski, vefat etmekle birlikte
geride bıraktığı ışık ile uzun süre insanlara yol göstermeye devam edecek bir kişilik olarak tarihteki
yerini almıştır (Ѓурчинов, 2010: 143)10.
Tablo 1. Денес над Македонија / Makedonya Üzerinde Bugün Adlı Marşın Metinleri
Orijinal Metin11

Komisyon Üyeleri ile
Bağımsız
Milletvekili
Petrov Todor’un Teklifi12

Makedonya
Cumhuriyeti Resmi
Gazetesi’nde
Yayınlanan Metin13

Денес над Македонија
се раѓа, ново сoнце на
слободата,
Македонците се борат
за својте правдини!
Не тажи, Македонијо,
мајко ле мила, крени
глава гордо, високо,
старо, младо, машко и
женско на борба се
кренало!

Денес над Македонија
се раѓа,
ново сонце на
слободата!
Македонците се борат,
за своjте правдини!
Македонците се борат,
за своjте правдини!

Денес
над
Македонија се раѓа,
ново сонце на
слободата!
Македонците се
борат, за своjте
правдини!
Македонците се
борат, за своjте
правдини!

Одново сега знамето
се веј (е) на
Крушевската
Република, на Делчев,
Груев и Питу Гули,
Сандански, Димитри
Влахов!

9

10

11
12

13

14

Одново сега знамето се
вее, на Крушевската
република!
Гоце Делчев, Питу
Гули,
Даме Груев,
Сандански!
Гоце Делчев, Питу
Гули, Даме Груев,
Сандански!

Одново сега знамето
се вее, на
Крушевската
република!
Гоце Делчев, Питу
Гули, Даме Груев,
Сандански!
Гоце Делчев, Питу
Гули, Даме Груев,
Сандански!

Resmi Gazete Temel
Alınarak Makedonya
Türkçe Sosyal Bilgiler
Ders Kitabındaki
Çevirisi14
BUGÜN
MAKEDONYA
ÜZERİNDEN
DOĞAR
Bugün Makedonya
üzerinden özgürlüğün
yeni güneşi doğar,
Makedonlar hakları
için savaşır.
Şimdi yeniden sallanır
Kruşevo
Cumhuriyeti’nin
bayrağı, Gotse
Delçev, Pitu Guli,
Dame Gruev,
Sandanski.
Makedon tepeleri sesli
hışırtısıyla şarkı
söyler, marşlar söyler,
yenilikler söyler.

Лилјана Макаријоска, “Лексичкиот Подбор Во Прозата На Владо Малески”, Втора меѓународна научна конференција
(Воронеж, 10-12 Мај 2017), Штип 2017, s.350.
Милан Ѓурчинов, “Владо Малески (1919-1984)”, Повоехите Македонски Пицатели Низ цтраниците На
Периодиката, ed. Мќлка Котевска-Лидија Мирчевска, Битола 2010, s.143.
Јоновски, Симболите На Македонија, ѕ.287-288.
Burada son metinde bir harf farklılığı olmakla birlikte muhtemelen bu yazım hatasından kaynaklanmıştır. Çünkü Makedonca
yazılışa uygun değildir. ДАРСМ, 01.158.46.26, s.651/2; ДАРСМ, 01.158.46.26, s.569.
Јован Јоновски, “Осврт За Процесот На Усвојување На Државните Симболи На Република Мекодонија Во 1992
Година”, Македонски Хералд, 12 (2019), s.16.
Bu ders kitabında marşın Türkçesi verildikten sonra “Ulusal marşını 1941 yılında Vlado Maleski yazmış olup bir yıl sonra
Todor Skalovski tarafından bestelenmiştir. Makedonya Milli marşı Makedonya’nın Yugoslavya’nın dağılmasını müteakip
kurulması üzerine milli marş olarak 1994 yılında kabul edilmiştir” şeklinde bilgi verilmektedir. Ayrıca “Ulusal Marş her
devletin için bir merasim temsil etmektedir. Ulusal Marşımızda hem geçmiş hem de geleceğimiz ifade edilmekte. Ulusal Marş
törenlerde, resmi bayramlarda, spor müsabakalarında ve yabancı misafirlerin karşılamalarında söylenir. Ulusal marş
söylendiği zaman, hem ona karşı hem de temsil ettiği devlete karşı olan saygıdan dolayı, herkesin ayağa kalkması gerekir”
şeklinde söylenişi sırasında yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Violeta Mitovska, Olivera Veliçkovska, Vesna GavrilovskaAvramovska, Sosyal Bilgiler Beşinci Sınıflar İçin Dokuz Yıllık İlköğretim Programına Göre, Türkçeye Çev. Meral Asimov,
Üsküp 2020, s.11.
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Горите македонски
шумно пејат бојни
песни, нови весници:
“Македонија
слободна, слободна да
живеј!”
Според авторот, пак,
изворниот текст на
третата строфа гласел:
“Од гроб станаја
славните ѕидари на
Крушовската
Република Гоце
Делчев, Питу Гули,
Дамјан Груев,
Сандански”.
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Горите Mакедонски
шумно пеjат, новo
песни, нови весници!
Македонија слободна,
слободнo живее!
Македонија слободна,
слободнa живее!

Горите Mакедонски
шумно пеjат, нови
песни, нови
весници!
Македонија
слободна, слободна
живее!
Македонија
слободна,
слободна живее!

Makedonya özgürdür,
özgürce yaşar.

Tabloda da görüldüğü üzere marş, zaman içinde bazı değişimlere uğramıştır. Bazı iddialara göre
marşın üçüncü kıtası “Гоце Делчев, Питу Гули, Карев, Влахов, Сандански / Gotse Delcev, Pitu Guli,
Karev, Vlahov, Sandanski” şeklindeydi ancak devrimcilerden Karev’in siyasi nedenlerle listeden
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca “Од гроб станаја славните ѕидари” kısmının ise “Oдново сега
знамето се веј(е)” ile değiştirildiği belirtilmektedir (Јоновски, 2015: 287)15. Netice itibariyle bazı
değişiklikler ile bu metin zamanla halk nezdinde benimsendiği gibi resmi törenlerde icra edilir hale
gelmiştir.
Bununla birlikte günümüzde Makedonya ile Bulgaristan arasında yaşanan ciddi sorunların arka
planında, Makedonya milli marşında yer alan tarihi şahsiyetlerin kimlikleri ile ilgili sorun yatmaktadır.
Bulgaristan’ın iddialarına göre marşta yer alan Gotse Delçev, aslında bir Bulgar’dır. Dahası iki devlet
arasında yaşanan sorunların çözümü amacıyla oluşturulan Tarih ve Eğitim Komisyonu, Gotse Delçev’in
yanı sıra Aziz Kiril ve Metodiy, Aziz Kliment, Aziz Naum, Çar Samoil gibi tarihi şahsiyetlerin
kimlikleri hususunda da çözüm aramaktadır. Bulgaristan’ın yukarıda ifade edilen kişilerin Bulgar
olduğu ve doğal olarak Bulgar tarihin bir parçası oldukları tezine karşılık, Makedonya Milli Tarih
Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Dragi Gjorgiev’in başkanlığını yaptığı Makedon heyeti ise bu kişilerin ortak
değer olarak kabul edilmesini teklif etmektedir (http://www.yenibalkan.com/tr/gundem/makedon-vebulgar-tarihciler-cozum-arayisinda;
https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-intervyu-prof-dragigeorgiev-da-priznaem-che-e-imalo-i-falshifitsirane-vmesto-balgarin-sa-pisali-makedonets-tova-eistinata). Dahası bugün, Makedonya’nın Avrupa Birliği’ne alınmamasının önündeki tek engel olan bu
anlayışın, yapılan görüşmelere rağmen çözülemediği de malumdur.
Sonuç yerine, özellikle Yugoslavya Cumhuriyeti zamanında Tito’nun oluşturduğu Milli Tarih
Enstitüleri sayesinde, milli bilinci daha da ileri bir seviyeye taşıyan Makedonya, Yugoslavya
Cumhuriyeti’nin dağılması ile tarih sahnesine çıkmıştır. Bununla birlikte Makedonya’nın anayasal
süreç içinde demokratik bir yapıya bürünmesi uzun zaman almıştır. Nitekim devlet sembolleri arma,
bayrak ve marş hususunda yaşanan tartışmalar bunun en önemli kanıtlarındandır. Bunlar arasında belki
15

Yüksel Topaloğlu, Wikipedia Ansiklopedi’sinden elde ettiği bilgiler çerçevesinde oluşturduğu makalesinde, Makedonya Milli
Marşı’nın içeriği ile ilgili şu yorumları yapmaktadır. Makedonya Milli Marşı’nda dikkat çekici özelliklerden biri “Bugün”
kelimesi olup diğeri ise “doğuyor” fiilidir. Bu dizelerde geçen bugün ve doğuyor yapısı, şimdiki zamanı ifade ediyorsa da
aslında dizedeki bugün, geçmiş, şimdi ve gelecek noktasında tüm zamanlara vurgu yapmaktadır. Makedonya dağlarına yapılan
vurgular, Makedonya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı girişilen ve bağımsızlık gayesi güden komitacıların bu dağları mesken
tutmasına işarettir. Yine bununla bağlantılı olarak marş içinde geçen tarihi şahsiyetler (Gotse Delçev, Pitu Guli, Dame Gruev
ve Sandanski) ile Kruşevo Cumhuriyeti ise Makedonya tarihinde çok önemli bir yer edinmiştir. Yüksel Topaloğlu, “Türkiye
ile Kuzey Makedonya Milli Marşları”, 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, ed. Birol Emil-Zeki Taştan, İstanbul 2021, s.469471.
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de en az tartışma konusu ise Makedonya Milli Marşı’nın kabul sürecidir. Yine de Arnavut partilerinin
marşın onaylanması sırasında mecliste yer almamış olması ve marşın kabulü için verilen altı aylık
sürenin aşılması bu sürecin de istenilen sürede ve şekilde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.
Makedonya Milli Marşı, tarihi şahsiyetlere ve İç Makedon Devrimci Örgütü tarafından kurulan
Kruşevo Cumhuriyetine ve bu cumhuriyetin oluşmasında komitacılık / çete faaliyetleri ile
organizasyonu yapan ve faaliyetlerin bizzat içinde yer alan kişilere atıf yapmaktadır. Günümüzde
Makedonya ile Bulgaristan arasında yaşanan sorunlardan biri olan bu tarihi şahsiyetlerin, Makedonya
Milli Marşı’nın zaman içinde ufak değişikliklere uğramasına neden olduğu, ünlü komitacı / devrimci
Karev’in marştan çıkarılmasından da anlaşılmaktadır.
Makedonya Milli Marşı, halk ezgilerinden beslenmiş olmakla birlikte zamanla Makedon milletinin
bağımsızlık sembollerinden biri haline dönüşmüştür. Şunu da ilave etmek gerekir ki, marşın içeriğindeki
bilgiler, Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan başkaldırıları ihtiva etmekte olduğundan günümüz
Makedonya’sında yaşayan Türk toplumu üzerinde pek de olumlu bir hissiyat oluşturmamaktadır.
Kruşevo Manifestosu’nda birlikteliğe atıf yapılsa da veya marşın kabulü sürecinde yapılan meclis
konuşmalarında Arnavut partilerinin toplantıya katılmamaları geçici bir durum olarak ifade edilmiş olsa
da, bu durumun hiç de öyle olmadığı açıktır. Dahası Balkan coğrafyasında son dönemde kurulan milli
devletlerin, Osmanlı düşmanlığı üzerine inşa edildiği ve bu sürecin Makedonya Milli marşında da
belirgin olduğu açıktır.
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Fotoğraf 1. Vlado Maleski’nin Makedonya Struga’da Drim Nehri Kenarında Bulunan Heykeli
(Eyüp Kul Özel Koleksiyonu, Fotoğraf 04.09.2021 tarihinde çekilmiştir)
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Belge 1. Makedonya Milli Marşı’nın Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ve
Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Stojan Andov imzası ile Üsküp’te, 11 Ağustos 1992 tarih,
08-3278/1 sayılı karar ile ilan edildiği ile ilgili arşiv belgesi (ДАРСМ, Фонд: Собрание На
Република Македонија)

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

285

Belge 2. Makedonya Milli Marşı’nın Notaları ile ilgili arşiv belgesi (ДАРСМ, Фонд: Собрание
На Република Македонија)

AKİF, İSTİKLAL MARŞI VE TARİH BOYUNCA TÜRKLERDE HÜRRİYET VE
İSTİKLAL KÜLTÜRÜ
Fahri SAKAL

Giriş:
Bireyler için hürriyet, toplumlar ve milletler için istiklal varlıklarını sürdürmenin en temel
gerekliliklerinin başında gelmektedir. Hatta bazı tarih felsefelerine göre tarih bağımsızlık
mücadelelerinin anlatımıdır. Tarih boyunca kavimler veya toplumlar bu değerler için daima mücadele
etmiş, hâlâ da bu mücadele olanca şiddetiyle sürdürülmektedir. Bu uğurda fikirler geliştirilmiş, halk bu
istikamete yönlendirilmeye çalışılmış, isyanlar olmuş, savaşlar yapılmış, bedeller ödenmiş ve bu
mücadeleler destanlara ve tarihe konu olmuştur. Özellikle edebiyatın türlü ürünlerinde bu hadiseler
adeta destanlaştırılarak işlenmiş, diğer sanatlar da büyük ölçüde bu olaylardan beslenmiştir. Hatta
bağımsızlık için mücadele kültürü felsefenin de konusu olmuş, Eski Yunanlılardan beri var olan idealist
felsefe ekolü, Alman İdealizmi adıyla devleti ortaya çıkaran en temel müşevvik gücün hürriyet ve
bağımsızlık ide’si olduğundan hareketle geliştirilmiştir. İmmanuel Kant, Georg Wilhelm F. Hegel,
Wilhelm Dilthey ve diğer idealistler bu konuda ciddi çalışmalar yaptılar. Onların “Volksgeist” dedikleri
millî ruh bir halkı, daha doğrusu sürüleri millet yapan en temel ide durumundaydı. Öyle ki Hegel’e göre
dünya tarihi hürriyet şuurunun gelişmesi ile birlikte yaşananların anlatımıydı.1 Diğer bir ifade ile tarih
Hegel’e göre hürriyet mücadelelerinin tarihidir. Geçi Hegel hürriyetin kıymetini şark kavimlerinin
bilemediğini söylüyor,2 ama bize göre yanılıyor; hürriyet ve istiklal ülküsünün tarihteki rolünü anlamak
için Türk tarihini iyi bilmek elzemdir. Bireysel hürriyet mücadelesi konusu Doğu’ya göre Batı’da daha
şiddetli olmuştur, ancak bunun sebebi Doğu’luların hürriyeti istememesi veya hürriyetin kıymetini
bilememesi değildir. Batıda ilk ve ortaçağlardaki kurumsal köleliğin çok sert olmasından ve sınıf
farkından dolayı orada özgürlük için mücadele kültürü daha fazla gelişmiştir.
Hürriyet ve istiklalin batı toplumlarınca iyi değerlendirildiği tezi bizce Hegel’in en büyük
yanılgısıdır. Batı Roma zamanında insanlar köleci Roma’ya itaatin ötesine geçememiştir. Diller bile
Latince (Romanın dili) varken dil yerine konulmamıştır. Roma sonrasında ise V. Carl örneğinde olduğu
gibi bazı nüfuzlu ve güçlü imparatorlar farklı ülkelere amcalarını, kardeşlerini ve yeğenlerini kral
atayarak böyle bir hegemonyayı yaşatıyorlardı! Bu anlayışlar o çağlar için normal sayılsa bile bir 19.
Asır düşünürünün Batı özgürlük felsefesi bağlamında bunu görmezden gelmesi Avrupa merkezciliğin
dar kalıbına bile sığmamaktadır.
Biz burada Doğu toplumlarının genelini değil Türkler örneği üzerinde duracağız. Türkler tarih
sahnesine çıktıkları Ortasya’da bir bozkır kavmi olarak atlı göçebe hayata mecbur idiler. Bu atlı
göçebelik insanları sürekli hareketli ve iyi binici hale getiriyordu. Burada coğrafyanın imal ettiği bir
toplum yapısı ve onun kültüründen bahsediyoruz. Bu atlı göçebe yaşantının verdiği hareketlilikle istilacı
güçlerin tahakkümüne ve esarete katlanmayıp, bir tehlike anında hür iklimlere doğru at ve koyunlarını
süren bir cemiyet içinde çok erken zamanlardan itibaren hürriyet ve istiklal şuurunu geliştirmişlerdi.
Bozkırlı göçebe bir istila ile karşılaşınca esarete düşmeyi kabul etmiyordu. Ona göre bu durumda
sürülerini ve obasını başka yerlere taşımak daha mantıklı idi. Her şeyi ile birlikte yer değiştirmek onlar
için oldukça kolaydı. Zaten göçebe kelimesi de ‘göçer oba’ dan gelmektedir. Başkalarına bağlanmamak
ve hür yaşamak göçebe için birinci tercih iken, yerleşikler için ev, arazi, işyeri ve sair ekonomik
varlıklarını kolayca taşıyamadıklarından bu varlıkları korumak ve onların hatırına esareti sineye çekmek

1
2

Prof. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Ed. Fak. Tarih Bölümü, Samsun-Türkiye, fahrisakal@gmail.com
Ernst Breisach, Tarihyazımı, çev. Hülya Kocaoluk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, s. 298.
Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s. 140.
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-istemeyerek de olsa- birinci tercih oluyor; hür olmayı böyleler öncelikleri arasında ikinci, hatta bazen
üçüncü sıraya koyuyorlardı.
İslami dönemde Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Timurlular, Safaviler ve Baburiler gibi
büyük devlet ve imparatorluklar da Türklerdeki bağımsızlık kültürünü pekiştirmiştir. Yıkılan bir
hanedanın yerine başka bir hanedanın geçip devlete hâkim olması ise bu kültüre süreklilik kazandıran
olgular silsilesi olarak tarihe geçmişlerdir. Türk tarihinde yüzden fazla devlet kurulduğu tezi buna
dayanmaktadır. Demek ki Türklerde devletli olmak esas, esarette olmak geçici ve istisnai bir hal idi.
16 asırda dünyanın en güçlü beş devleti Osmanlılar, İspanya, Çin, Safaviler ve Hind Babur
imparatorluğu idi ki, görüldüğü üzere üçü Türk asıllıdır. Bu sebeple 16 asra “Türk Asrı” denilmiştir.
Batı ülkeleri coğrafi keşifler, sanayi devrimi, sömürgecilik ve aydınlanma hareketleri sonucunda dünya
üzerinde hegemonya kurunca Doğu imparatorlukları ve diğer devletler izafi olarak zayıflamaya
başladılar. Kolonyalizm ve sömürgecilik geliştikçe bu izafi gerileme gerçek inhitata dönüştü ve
maalesef 19 asrın sonunda Avrupa dışında kalan bütün dünya sömürgeleşmiş; Asya’da sadece Osmanlı
İmparatorluğu ve Japonya bağımsız kalmışlardı.
Son döneminde Osmanlı İmparatorluğu Kapitülasyonlar ve Düyun-ı Umumiye idaresinin
kıskacında olduğu halde ayakta durmaya çalışıyor iken, hasımlarınca “Hasta Adam” olarak
adlandırılıyor, Batıda “Şark meselesi” adı altında Osmanlıyı yıkma ve taksim planları yapılıyordu.
Misyoner okulları ve onların çizgisindeki alafranga hastalığına yakalananlar bir tarafta, diğer yanda
batıdan geldi diye bilim ve teknolojiyi hala ‘kefere malı’ gören Ortaçağda kalmış kafalar arasında devlet
ve halk perişan hale düşmüştü. Sonunda Balkan Harpleri ile iyice güçsüzlüğü ortaya çıkan ve birçok
yörede muharebe alanlarında çok berbat yönetimlerin de etkisiyle hezimetler yaşayan Osmanlı orduları
ve İttihatçı anlayış Cihan Harbi esnasında Çanakkale ve Kutu’l- Amare direnmelerine rağmen devleti
düşmana teslim etti. Türk halkı seferberlik yıllarında çok acı ve açlık çekmişti. Salgın ve bulaşıcı
hastalıklardan kırılan askere ilaç ve Sarıkamış soğuğunda donanlara kışlık giysi bile tam verilememişti.
İşte bu şartlarda ‘Şark Meselesi’ “Düvel-i Muazzama’nın” saldırıları ve bölgedeki azınlıkların isyana
kışkırtılmasıyla çözülmeye çalışılıyordu. Mağlubiyet ve Türk tarihinde bir kara leke olan Mondros
Mütarekesi bu şartlarda gerçekleşmişti.
İşte 16. Asrın, “Türk Asrı” gururunun verdiği ruhtan, bu mağlup vaziyetin verdiği “ya istiklal ya
ölüm” derekesine düşen bir cemiyet her alanda hedef küçültmeye başlamıştı. Artık ‘biz bağımsız
olamayız’ inancı güçleniyor, edebi eserlerde milli felaketler karşısında intihar eden vatanseverler
anlatılıyordu.3 Ünlü Yahya Kemal Beyatlı da “1918” adlı şiirinde4
“Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık
Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık
Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan
ve göz kapaklarının arkasında eski vatan
Bizim diyar olarak kaldı tâ kıyamete dek”
Mısralarında ölenlere adeta imreniyor, “vatanda muztarip” ve “hor görülen bir cemaat” olduklarını,
ölenlerin gözünde bu vatanın hala bizim olduğunu, ama gerçekte vatanın elden çıktığını veya çıkmak
üzere olduğunu anlatıyordu. Şiirin devamında “Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek./ Ateş ve
kanla siler, birgün, ordumuz lekeyi” Diyerek ümidini de kaleme almıştı. Hatta daha sonra Büyük taarruz
yıllarında 26 Ağustos 1922 adlı şiirinde5 “Gaalip et çünkü bu son ordusudur İslamın” diyecek ve ümidini
koruyacaktı. Bazı aydınlardaki bu karamsar ruh hali Mehmet Akif’te yoktu. Esareti kabul etmemesi ve
istiklal için seferber olması için Türk halkını kalemi ve sözleri ile en kararlı bir şekilde coşturan
münevver kişi Akif olmuştu.

3

4
5

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, Ötüken Yay., İstanbul 1978. Bu eserde “Turhan Nasıl Çıldırdı” adlı bir hikâye vardır.
Her gün duyduğu bozgun ve toprak kayıpları karşısında Turhan’ın neler yaptığını ve sonucunu söylemiyoruz. O yazı okunursa
meramımız daha iyi anlaşılacaktır.
Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul 1974, s. 79.
Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgarıyle, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul 1974, s.140.
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Türk Hürriyet ve İstiklal Felsefesinin Tarihi ve Toplumsal Temelleri
Bilindiği üzere Türkler tarih sahnesine Ortaasya’da göçebe bir bozkır kavmi olarak çıkmıştır.
Göçebelik toplumları bazı medeni gelişmelerden, kabiliyet ve kazanımlardan mahrum bırakmasına
rağmen6, bazı alanlarda yerleşiklere göre üstün tutuyordu. Üstün olduğu en önemli alan askerlik (savaş)
kabiliyeti ve bağımsızlık düşüncesidir. Atlı göçebeler düşmanlarına hep tepeden bakar, onları
kaçıyorlarsa kovalar ve yakalar, ama düşman güçlü ise at sayesinde daha seri hareket ederek kaçıp
kurtulurlardı. Ancak bu ‘kaçıp kurtulma’ bir askeri manevra olarak yapılır, uygun bir zaman ve yerde o
hesap yerleşiklerin aleyhinde olacak şekilde tekrar görülürdü. Bozkır kavimlerinin dünya tarihindeki
rolleri bu bakımdan batılı araştırıcıların dikkatini çekmiş ve yaptıkları araştırmalarda bozkırlıların “ordu
- millet” olduklarına dikkatimizi yöneltmişlerdir.7 Göçebeye göre sürülerini emniyet içinde otlatacağı,
tehlikeden azade sulak alanlar ve çadır kuracağı uygun yerler yurt idi. Bu alanlarda güçlü bir istila söz
konusu olur da tehlikeyi savuşturamazlarsa sürülerini ve obayı harekete geçirerek hür yaşayacağı
iklimlere doğru oba olarak göçerdi. Coğrafyaya ve iklime göre yer değiştirirler, dört mevsime göre
yazlak, yaylak, güzlek ve kışlak dedikleri mahallere yerleşirlerdi. Onlar için birinci öncelik hürriyet
içinde yaşamaktı ve hür yaşayacakları yerleri yurt diye görür ve savunurlardı.
Bu hürriyet havasını sürekli kılacak teşkilatlanmayı da bozkır göçebe şartlarına göre
düzenlemişlerdi. Bilindiği üzere her Oğuz boyunun bir damgası olur ve o damganın işlendiği ok o boyu
temsil ederdi. Boyun damgalı oku Oğuz Han’da veya zamanın devlet başkanında da bulunur, okun bir
kişiye gönderilmesi onun hizmete veya savaşa çağrılması anlamına gelirdi. Hatırlatılmalı ki bu oklu
sistem üzerine bina edilmiş Türk siyasi yapısını ifade eden Oğuz kelimesi, aslında ok-(u)z, yani oklar
demekti. Bir Oğuz boyu hangi hükümdara bağlı ise o hükümdarda bağlılığın nişanesi bir damgalı ok
gönderirdi. Bir yabancı devlete bağlı ise, o devlet başkanına ok göndermek gerekiyordu. Bu ok
yabancıya değil, bir Türk devletine gönderilmeliydi. Bunun sonucu olarak Türklerin en eski ve en
güvenilir yazılı kaynakları olan Orhun Kitabelerinde bağımsızlığı “oksızlık” olarak adeta kutsadıklarını
görüyoruz. Kitabelerde esaret dönemi “idi- oksız Kök- Türk” olarak adlandırılmıştı.8 Selçukluların
kuruluş döneminde Gazneli Mahmud ve Selçukluların lideri Arslan Yabgu arasında geçen bir
konuşmada her boyun yaşadığı yere o boyun damgalı oku gönderilirse ne kadar askerin savaşa
katılacağına dair bir konuşma bu konuda aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.9 Görülüyor ki ok tabi (bağlı
olan-vassal) ve metbu(bağlı olunan-süzeren) yapılar arasında bağlılık alametidir.10 O yıllarda, Türkçede
bağımsızlık anlamında oksızlık kullanılırken, dünyada kaç dilde bu manaya gelen bir kelime vardı
bilemiyoruz. Bu bilgiler Türk istiklal kültürünün çok eskilere gittiğini göstermektedir.
Ortaasya ve Ortadoğu’da bu felsefe ile hep bağımsız devletler kurmuş olan Türkler, hürriyetin
kıymetini de bildiklerinden yönettikleri milletler üzerinde asimile edici ve baskıcı yollara tevessül
etmemişilerdir. Bundan dolayı Türkler, yönettikleri azınlık veya çoğunluk haldeki toplumlarla iyi
geçindiklerinden kendilerine karşı isyanlar asgarî seviyede ve sayıda olmuş, “barış içinde bir arada
yaşama” ülküsü bir “Nizam-ı Âlem” projesinin temeli olabilmiştir. Dolayısıyla A. Toynbee ve R.
Grousset gibi tarihçiler Türkleri Romalılar ve İngilizlerle birlikte imparatorluk kuran milletlerden
saymışlardır. Ancak hem kurulan devletin sayısını hem de hâkimiyetin süresini dikkate alırsak Türk
imparatorluklarının etkisi diğer ikisinin toplamını geçmektedir.

6

7

8
9

10

Belli bir yerde sürekli kalınmadığından göçebe topluluklarda çocukların sürekli eğitimi yapılamamaktadır. Ayrıca sıkça yer
değiştirme gerekliliğinden dolayı ağaçtan veya taştan mamul kalıcı binalar yapılamamakta, dolayısıyla mimarlık sanatı
gelişememektedir. Ancak çadır, halı, kilim ve keçe yapımı da yerleşiklere göre göçebelikte daha ileri seviyeye çıkmıştır. Pazırık
Hun halısı bunun güzel bir örneğidir.
Bu konuda zengin bir kaynakça vardır: İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay. 2. Bsk., İstanbul 1983, s. 206209. Ayrıca Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Yay., İstanbul 1980, s.11-19. Burada bozkırların rolü hakkında
Owen Lattimore, “The Geographical Factor in Mongol History”, The Geografical Journal, London, XCI, Janury 1938 adlı
makaleye gönderme yapılmıştır.
İbrahim Kafesoğlu, s. 221-223. Aynı yazar, “Türkler”, İ.A, C.12/II, M.E.B., İstanbul 1988, , s.222-223.
Arslan Yabgu Hind seferileri için kendisinden asker yardımı isteyen Sultan Mahmut’a “bu oku kendi boyuma gönderirsem on
bin asker gelir” der. Daha lazım olursa sorusuna karşı da “şu oklardan birini Balhan Dağı’na gönderirsen yüz bin atlı gelir”
der. Bkz., M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I, Güven Matbaası, Ankara 1979, s. 85-87.
Anadolu’nun birçok yerinde, mesela bizim yöremiz (Giresun) da hayvanların bir zincir veya iple bir yere bağlanmasına
“öklemek”, bağlı olmaya da “öklü olmak” deniyor.
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Ancak modern çağlarda Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Felsefesi ve Sanayi Devrimi gibi
gelişmelerin yaşanması sonucunda ilk ve ortaçağların geleneksel silahları yerine sanayi ürünü silahlar
geçince hem ekonomi hem de askerlik yönüyle batılı toplumlar ve devletler güç kazanmış, bunu en
veciz ve felsefi olarak Köroğlu “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” sözleriyle ifade etmiştir.
İşte bu gelişmelerin yaşandığı esnada Osmanlı İmparatorluğu batılılarla mücadele halinde idi.
Hatta Batı’nın yükseliş dönemi olan Aydınlanma ve Sanayi Devrimi sürecinde batılı güçlerin neredeyse
tek rakibi Osmanlılardı. Bütün Amerika, Afrika, Avusturalya sömürgeleşmiş; Asya’da ise henüz
sömürgeleşmeyen Osmanlılar ve Japonya kalmıştı. Haliyle sanayi ürünü silahlarla ve iş makineleriyle
mücadele zor oluyordu. Önce gerileme sonra çöküş ve bozgun yılları yaşandı. Ama esareti kabul
etmeyen, hürriyet ve istiklal için her fedakârlığı yapmaya alışık olan Türkün maşeri vicdanı, içinden
çıkardığı kahramanlarla kendilerinden kat be kat güçlü olan düşmanlara karşı hürriyet ve istiklal
mücadelesini başlatmıştır. Kararlı bir hürriyet ve istiklal mücadelesi ve başarı için bu mücadelenin halk
vicdanına işlenmesini ve yerleştirilmesini yapacak güçlü bir ruha ve güçlü bir kaleme de ihtiyaç vardı.
İşte halkı şevklendirip coşturacak bu kaynağı Mehmet Akif Ersoy’un şahsında görüyoruz. O,
Türklerdeki istiklal ruhunun etkisiyle sadece ülke topraklarını değil, her değeri istilacı yabancılardan
koruyacak sihirli düşüncelerin ve sözlerin sahibiydi. “Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli”
derken bu ifade derinliğini göstermiştir. Mehmet Akif Ersoy’daki hürriyet aşkını ve istiklal felsefesini
anlamak için onun bütün yazı ve şiirleri, özellikle Safahat’ın tamamı dikkatlice incelenerek oradaki
hürriyet felsefesi, İstiklal Marşı ve “Çanakkale Şehitlerine” hitaben yazdığı destanla birlikte okunup
değerlendirilmelidir. İstiklal Türkler için bir yüce ülkü idi; fakir de olsa, zengin de olsa, silahça zayıf
da olsa, güçlü de olsa, bu hedef hiç değişmez; bozkır göçebeliği döneminde başlayan bu felsefe, İslamî
dönemde “nizam-ı âlem” davası olarak adlandırılmış ve cihan devletleri döneminde daha da gelişmiştir.
I. Dünya Harbi ve İstiklal Harbi yıllarında birçok aydın Türk halkında var olan hürriyet aşkını ve savaş
kültürünü eserlerinde işlemeye başlamışlardı. Aydınlarda olduğu gibi Türk halkı arasında da
bağımsızlık ve hürriyet aşkını anlatan pek çok örnek bulmak mümkündür. Anadolu’da ve Türk
dünyasında çocuklar ve gençler oyun olarak birçok askerlik talimi veya savaş oyununu andıran
eğlenceler yaparlar. Çocukluğumuzda bu oyunların bazılarını oynamış kişi olarak bunu açıkça iddia
edebiliyorum.11 Ayrıca edebiyatçılar Süleyman Nazif, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Yahya Kemal Beyatlı
ve birçokları Türklerin bağımsızlık ülküsünü ve savaş kabiliyetini her fırsatta anlatmışlardır. Ancak özel
olarak hatırlatmamız gereken iki münevver vardır ki, biri Çırpınırdı Karadeniz’in yazarı Azerbaycanlı
Ahmed Cevad, diğeri de Pakistanlı Allâme Muhammed İkbal’dir. Ahmed Cevad Türkçü ve birlikçi
düşüncelerinin karşılığında çok acılar çekmiş ve sonunda şehid edilmiştir. İkbal ise Trablusgarp
muharebeleri esnasında yazdığı bir şiirinde bir uykusunu anlatır: Rüyasında huzuruna çıktığı Hz.
Peygamber kendisine ne tür bir hediye getirdiğini sorunca İkbal, “ya Resulullah, sana cennette bile
bulunmayan bir hediye getirdim” der ve içinde Türk şehitlerinin kanı olan bir şişeyi peygambere sunar.
İşte binlerce kilometre uzakta, hiçbir menfaat beklemeden birileri bunları yazıyor ve birileri bunları
okuyorsa size liderlik rolünü ve istiklal timsali olma vazifesini tarih veriyor demektir. Milli
Mücadele’de Hindistan (şimdiki Pakistan) Müslümanlarının Türkiye’ye yardımının arka planında
bunun gibi teşvik edici örnekler vardır. Kuzey Afrikalıların ve Türkistanlı soydaşların da hep böyle
harekete geçirici bir hikâyeleri muhakkak vardır ve derleyicilerini beklemektedir. Akif’in İslam dünyası
hassasiyeti de bunları bilmesi ve bu şuurda olması ile açıklanmaktadır.
Bütün bunlar uzun yüzyıllar süren Türk hâkimiyetlerinin ve özellikle 16 asrın ihtişamından sonra
19.yüzyılın sonundaki “ya istiklal ya ölüm” tercihi ile yüz yüze kalmanın halk ve aydınlar arasındaki
akisleriydi. Yüce bir hedef olarak bağımsızlık ülküsü milletin ruhunda kaybolmayacak şekilde
bulunuyor ve istiklal tehlikeye girince büyük ve milli hassasiyeti olan münevverlerin coşkun söz ve
yazılarında millete ulaşıyordu.

11

Esir oyunu ve kale kapmaca oyunu oynadığımızı Milli Savunma Üniv. Fatih Harp Tarihi Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği
bir sempozyumda sunmuş durumdayız. 2021 yılı sonunda yayınlanacaktır.
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Kavram ve Fonksiyon Olarak İstiklal Marşı
Türk devletlerinde bildiğimiz Nevbet Çalma geleneği ve Osmanlı döneminde görülen Mehter
Marşı bugünkü anlamda bir istiklal marşı olmamakla beraber bu kültürün erken örnekleri olarak
kaydedilebilirler. Batılılarla temaslar sonucu On dokuzuncu asırda bir devlet marşının gerekliliği
görüşü güçlenince Donizetti Paşa ve diğer bazılarının bestelediği Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye ve
Hamidiye gibi devrin hükümdarının adına izafeten bilinen marşları belli örnekler olarak görülmüştür.
Sonra başka marşlar ve batılı bestekârların eserleri çalınmak istenmiş ancak Osmanlı döneminde belli
bir marş resmen kabul görmemiştir.
Milli Mücadele başlayınca Mehmet Akif Bey’in “Ordunun Duası” adlı manzumesi Ali Rıfat
(Çağatay) tarafından bestelenmiş ve bir süre askeri birliklerde bir tamimle marş yerine okunmuştur.
Ancak her yanı ile ciddi bir marş ihtiyacı acilen hissedildiğinden istiklal endişelerinin zirve yaptığı 1921
yılında bir İstiklal Marşı yazılması gayesiyle bir yarışma açılmıştır. Marşın yazılış ve besteleniş süreci
bu sempozyumlarda yeterli işlendiğinden tekrara düşmemek için bu konuyu geçiyoruz.
İstiklal Marşı bir marştan beklenen coşku ve kahramanlık hissini, şiir sanatının gerektirdiği
hususiyetleri ve muhteva bakımından da bütün özellik ve güzellikleri fazlasıyla karşılamaktadır. Bir
marşta bulunması gereken bütün ulvi değerler bu güftede işlenmiştir. İstiklâl, asalet, vefa, bayrak, hilâl,
yıldız, hak, hürriyet, vatan, millet, ırk, kahramanlık gibi milli kavramlar; iman, şehadet, helâl, cennet,
hüda, ezan, mabed, vecd gibi manevi değerler;12 garb, medeniyet, (tek dişi kalmış canavar) gibi
kavramlar kullanılarak Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden biri, ama kesinlikle millî duygu
bakımından en dolu şiiridir.
Marşın farklı kişiler tarafından yapılan besteleri ilk günlerde yurdun farklı bölgelerinde çalınmıştır.
12 Temmuz 1923 tarihinde Ali Rıfat Çağatay bestesinde karar verilmişse de 1930 yılında Osman Zeki
Üngör bestesinin kabul edildiğini biliyoruz. Osman Zeki bestesini Viyana Konservatuvar müdürü Edgar
Manas’a gönderip ondan yardım almış, hatta Manas Marşın prozodi yönünden çok aksaklıkları
olduğunu ve üzerinde epey uğraştığını ifade etmiştir. Bestenin marş formu esaslarına göre çok ağır
olduğu eleştirileri hala yapılmaktadır. Osman Zeki bu eleştirilere katılmakta olduğundan vaktiyle buna
karşılık olarak kayıt esnasında ritmi hızlandırmayı düşünmüş, ancak kaydı yapan teknisyenler bu
durumda plağın yarısının bile dolmayacağını belirtmişler, sonunda bu ağır haliyle beste hafızalara
nakşedilmiştir. Marşa getirilen eleştirilerden en önemlisi 1940 yılında CHP İstanbul Milletvekili Osman
Şevki Uludağ, marşın bestesinin orijinal olmadığını, Carmen Silva adlı operetten alındığını söylemiştir.
Bilindiği üzere “Gençlik Marşı” diye bilinen başka bir eserin de İskandinavya kaynaklı olduğu
söyleniyor. Çalma ve aşırma marşlarla milliyetçilik de olmaz, istiklal kültürü de gelişmez. Prozodi
hataları ve bestedeki ritimsel ağırlık suçlamalarıyla beste bu güne kadar gelmiştir.13
Mehmet Akif Ersoy: Çok Yönlü Bir Aydın
Akif’in hayatını burada anlatmayacağız. Hem bu konuda yeterli kaynakça vardır, hem de bu
sempozyumda diğer akademisyenlerce bütün yönleriyle işlenecektir.14 Ancak Mehmet Akif’in bazı
hususiyetleri var ki, bu yazının anlaşılması için onları hatırlatmakla yetineceğiz. Onun her zaman
hatırlatılması, hatta sıkça tekrarlanma bahasına söylenmesi gereken hususiyeti, milli meseleler söz
konusu olunca hiç bitmeyecek coşkusu ve eksilmeyen fedakârlığıdır. Abdülhamid, İttihatçılar ve
Cumhuriyet dönemlerinde baskıcı uygulamalara karşı çıktığı halde devlet için bir hizmet gerekiyorsa
vazifeden kaçınmamıştır. Hâlbuki diğer Türk aydınları iktidarın uygulamalarına karşı iseler, bu
durumda açık veya gizli olarak muhalefet yapma anlamında, -fırsat bulurlarsa- yabancılarla işbirliği
yapmaya kadar gitmekten sakınmamışlardır. Ama Akif yönetime muhalefetini yaparken gerekiyorsa
devlete hizmetini de ifadan kaçmamıştır. Mesela Abdülhamid karşısında desteklediği İttihatçıların
baskıcı yönetimlerini eleştirmiş, Baytarlık işlerindeki görevinden ve Darülfünun’daki vazifesinden bu
sebeple ayrılmış iken, Teşkilat-ı Mahsusa görevlisi olarak Almanya’ya giderek, Almanların
İngilizlerden esir aldığı Türkistanlı soydaş askerlere birlik beraberlik mevzularında konuşmalar
12
13
14

M. Orhan Okay, “İstiklal Marşı”, D.İ.A., C.XXIII, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2001, s.355-356.
Nuri Özcan, “İstiklal Marşı/ Musıki”, D.İ.A., C.XXIII, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2001, s.357-358.
En son yazılan derli toplu yazılardan biri, M. Orhan Okay- Ertuğrul Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, D.İ.A., C.XXVIII, Türkiye
Diyanet Vakfı, Ankara 2003, s.432-439.
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yapmıştır. Kendisini Darülfünun’dan açığa alan İttihatçı yönetim, Almanya’ya gönderecek başka adam
bulamıyor, Akif’e başvuruyordu. Çünkü bu milli işi en iyi yapacak kişi o idi. Aynı gayelerle ve aynı
vazife için Arabistan’a gönderilmiş, orada İngiliz ajanlarının etkisini kırmaya matuf Necid çöllerinde
ve Hicaz’da faaliyetlerde bulunmuştur. “Necid Çöllerinden Medine’ye” adlı şiirini bu seyahatin
etkisiyle yazdığını biliyoruz. Keza Milli Mücadele’nin teşkilatlanmasında ve halkın desteğinin
alınmasında önemli rol oynayan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağlı Tenvir Heyeti’ne katılarak en
yararlı faaliyetleri yapan aydın yine o idi.
Akif İttihatçılığa girerken teşkilata kayıtsız şartsız bağlı kalacağına dair yemin metnini
imzalamamış, ancak doğru kararlara bağlı kalacağı şeklinde düzeltme yaptıktan sonra imzalamayı kabul
etmiştir. Otoriter yönetimlerin karşısında susmadığını, ancak bu tavrından dolayı çok ağır bedeller
ödediğini de biliyoruz. Görülüyor ki o milletin istiklaline olduğu kadar şahısların hürriyetine de çok
önem vermektedir. Doğu toplumlarında -kısmen batıda da- bulunan hâkim güce, yani otoriteye kayıtsız
şartsız itaat onda bulunmamaktadır.
O hem cami kürsülerini, hem konferans salonlarını hem de basını kullanarak halkı harekete
geçirme kabiliyeti olan bir kişi idi. Balkan Savaşları esnasında Fatih, Bayezid ve Süleymaniye
camilerinde ateşli hitabelerde bulunmuş, bunların metinleri Sebilürreşad’da yayınlanmıştır. Safahat’ın
Hakkın Sesleri adlı bölümünü de bu sıralar yazmıştır. Bu özelliği bilindiği için Milli Mücadele
döneminde Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara’ya çağrılmış, oğlu Emin’i yanına alarak bu davete
icabetle tereddütsüz Anadolu’ya çıkmıştır. Akif Ankara’ya gelir gelmez, Hacı Bayram Camiinde ilk
vaazını yapmıştır. Derhal Burdur milletvekili yapılmış, Milli Mücadele’ye desteğini şiir, düzyazı ve
hitabet gibi farklı usullerle sürdürerek adeta tek kişilik bir maneviyat ordusu olarak çalışmıştır. Balıkesir
Zağanos Paşa camiindeki ve Kastamonu Nasrullah camiindeki hutbeleri halkı Milli Mücadele’ye davet
eden en etkili metinler olmuş, bu tür metinleri Sırat-ı Müstakim’den bulup okuyanlar dergiyi elden ele
dolaştırarak mümkün olduğunca geniş kitlelere yaymışlar, ayrıca Diyarbakır’da bu hutbelerin ayrı
basımı da yapılarak sivil halka ve askerlere dağıtılmıştır. Daha sonra Konya ayaklanmasına karşı halkı
irşad için Konya’ya da gönderildiği de biliniyor.
Onun en önemli hizmeti şüphesiz Taceddin Dergahı’nın mütevazı ortamında15 yazdığı İstiklal
Marşı’dır. Ekonomik yönden vekillerin içinde en fakirlerinden olduğu halde kanunen verilen 500 liralık
ödülü almadığını kamuoyu bilmektedir.
Milli Mücadele sonunda düşman yurttan atılıp Ankara’da yeni sistemin kurulması zamanı gelince,
diğer ikinci grup vekilleri gibi Akif’te tekrar milletvekili yapılmadı. Elmalılı Yazır namaz için camiye
gitme dışında pek sokağa çıkmaz oldu.16 Kadirbeyoğlu Zeki ve diğer bazı arkadaşları farklı
mağduriyetler yaşadılar. Bazıları polis takibine alındı, bazılarına çeşitli haksızlıklar yapıldı. Akif bu
şartlar altında önce 1924-1925 yıllarında kışları Mısır’da yazları Türkiye’de (İstanbul’da) geçirecek
şekilde hareket etmişti. Ancak 1925-1935 arasında sürekli Mısır’da kaldı. Son yıllarında hastalığı
artınca tedavi için Türkiye’ye döndü ise de 1936 yılında vefat etti.
Akif’in cenazesi için hiçbir resmi tören icra edilmedi ve hiçbir kamu görevlisi cenazeye katılmadı.
Defin işleri, gerekli dinî vecibeler ve mezarının yapılması vs hep zamanın üniversite öğrencilerince ifa
edildi. Arkadaşı Ferid Kam’ın,
“Sağlığında nice ehl-i hünerin/ Bir tutam tuz bile yoktur aşına/ Öldürüp anı evvel açlıktan/ Sonra
bir türbe yaparlar başına” şeklinde ifade ettiğinden daha kötü muameleye maruz kalmıştır. İstiklal Marşı
yazarı ve İstiklal madalyası sahibi Akif’e ne sağlığında, ne de ölümünde devletin bir tutam “tuzu” nasip
olmamıştır.

15

16

Diğer aydınlar, askerler ve milletvekilleri akşamları Karpiç ve İstanbul Lokantalarında ve Çankaya köşkü yapılınca orada M.
Kemal Paşa tarafından ağırlanıyorlar, yiyip içiyorlar ve “Paşa’ya yakın olmak” için birbirleriyle itişip kakışıyorlardı.
Yusuf Şevki Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, D.İ.A., C.XI, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1995, s.58.
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Mehmet Akif Ersoy’da Hürriyet ve İstiklal Ülküsü
Akif’i tanımıyoruz, diğer değerlerimizi tanımadığımız gibi… Cevdet Paşa’yla başlayıp Tunuslu
Hayreddin ve Sait Halim Paşalarla devam eden bir geleneğin son halkasıdır o. Bu gelenek hem batıyı
hem de doğuyu tanır. Batı ilmi ile doğunun manevi değerlerini ve asaletini bir arada temsil ederler. Akif
Türkiye’de yanlış biliniyor. Cemil Meriç onun hakkında şöyle yazmıştı: “Ölçülerin altüst edildiği bir
dünyada yaşıyoruz. Fikret, tırnaklarının ucuna kadar aristokrattır. Başka deyişle Avrupa’nın ölçülerine
göre bir “sağ”. Akif ise iliklerine kadar halktandır. Yani aynı ölçülere göre “sol”un kendisi. (…) Fikret
politikacıların kaleminde bir sosyalist olarak yüceltilmiş; Akif ise muhafazakârların bayrağı olarak
alkışlanmıştır. Fikret’te sosyalizmi ifşa edecek tek mısra bulmak kabil değildir. Akif ise sömürgeciliğe
bütün gönlü ile düşman, ilerici ve samimi bir sanat adamıdır. (…) Fikret nasıl sosyalist değilse Akif de
gerici değildir… Hiçbir şairimiz sömürgeci Avrupa’nın kepazeliklerini onun kadar isabetle
sergilememiş ve Hristiyan medeniyetinin kangrenleşmiş yaralarını gözler önüne sermemiştir….
Emperyalizm hiçbir zaman Akif kadar müthiş bir düşman tanımamıştır. Akif hem bir ülkenin sesidir,
hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulunduramazsak hatalarımızın
sonu gelmez.”17 Gerçekten Akif iliklerine kadar aşağı tabakanın ve halkın bütününün, hatta milletin
adamı ve sesidir. Adaletsizliğe, sömürüye, hurafeye ve cehalete devamlı savaş açmış gerçek bir
münevver ve ilericidir. Böyle bir aydını bütün milletin değil de, sadece muhafazakârların temsilcisi
olarak sunmak, diğer kesimlerin onun temsil ettiği değerlere uzak durmasından mıdır, cehaletten midir
veya bunun başka bir açıklaması mı vardır? Biz burada sadece bunu sormakla yetineceğiz.
Evet, Türkiye’deki klişelere göre tanıdığımız Akif gerçek Akif değildir. Hem alabildiği kadar
dindar ve dini ilimlere aşina, hem de bir o kadar batıya ve batılı bilim üretme ve eğitim anlayışına açıktır.
Alman eğitimini, Japon bilim ciddiyetini överken Türkistan’daki soydaş ve dindaşların kapıldığı
hurafeleri yerin dibine batırır. Süleymaniye Kürsüsünde bunlar anlatılır. “Alınız ilmini garbın, alınız
sanatını… Çünkü kabil değildir artık yaşamak bunlarsız” derken tamamen samimidir. Fatih Kürsüsünde
hayat ve tarih felsefesi, Müslüman tembelliği, “içtihat kapısı kapandı” inancının verdiği atalet ve
eğitimle kalkınabileceğimizin haykırılması anlatılıyor. Bilimi, eğitimi, cehaleti ve tembelliği işlemesi
günümüzde bile araştırıcıların dikkatini çekmektedir.18
“Kocakarı ile Ömer” Türk aydını ve politikacısı için bir kulak küpesi olmalıdır. Yöneticinin adalet
ve halkına karşı sorumluluğu bu kadar samimi olarak Türk edebiyatında başka birisi tarafından
anlatılmamıştır. “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu/ Gelir de adl-i ilahî sorar Ömer’den onu”
İslam tarihinin bu kıssaları onun şiirinde destanlaşıyordu. Yahya Kemal’in “bu tarihi şiirleştiremedik”
serzenişi Akif için geçerli değildir. Akif tarihi destanlaştırmış bir şahsiyettir. Köse İmam’da eğitimden
bilime, hürriyetten aileye kadar birçok alanda hatalarımız sayılır. Safahat okunmalı, ama nasıl? Zira bu
günkü nesiller ve hocalar anlayamaz bu şaheseri. Okullarda acaba bir Safahat dersi mi konmalı?
Mehmet Akif’in en zirvedeki şaheseri şüphesiz “kahraman ordumuza” ithaf ettiği İstiklal
Marşı’dır. Bu şahika eser Safahat ile ve özellikle de “Canakkale Şehitlerine” ithaf olunan bölümle
birlikte okunmalıdır. “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısraını okurken, “Ben ezelden
beridir, hür yaşadım, hür yaşarım” ifadesini hatırlamalıyız. Burada adeta Orhun Abidelerindeki Bilge
Kağan’ın ve diğerlerinin sözlerini hatırlıyoruz. “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” “üstte
gök çökmese, altta yağız yer delinmese senin ilini ve töreni kim bozabilir” sözleri Türklüğün 1200 yıldır
istiklal ülküsünün hiç değişmediğini gösteriyor.19 İstiklal Marşı’nın tamamı, Çanakkale şiiri, Bilge
Kağan’ın Orhun’daki Kitabesi ve Kemal Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”si… Bunlar Türk Hürriyet ve
İstiklal mücadelelerinin silinmez örnekleridir. Başka hiçbir bilgi ve belgemiz bulunmasa bile bu üç
kişinin kaleminden çıkmış dört eser tarihe kazılmış silinmez notlar olarak Türklerin istiklale ne kadar
ehemmiyet verdiklerinin örneğidir. Görülüyor ki Akif, istiklal ve hürriyetler konusunda yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır demek istiyordu. “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet” derken,
bundan sonra da hür yaşayacağını ilan etmiştir. Bu milletin ruhunda hürriyet ve istiklal ateşinin hep
17
18

19

Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İnsan Yayınları 1986, s.223-226. (İki Düşman Kardeş).
Hakan Ülper, “Bilim/ Cehalet ve Çalışkanlık/Tembellik Karşıtlığı Üzerinden Mehmet Akif’i Anlamak”, 2. Uluslararası
Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Burdur 2021, s.25-32.
Bu konuda bkz. Ezgi Demirel, “Orhun Yazıtlarından Akif’e Esaret ve Bağımsızlık”, 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Burdur 2021, s. 17-24.
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aktif olduğunu, bu ülkünün hiç yok olmadığını en iyi bilen ve ifade eden Akif olmuştur. “Ebediyyen
sana yok, ırkıma yok izmihlal” derken Müslüman Türk’ün hürriyet ve istiklal ülküsünü haykırmıştır.
“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” ve “değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli”
mısraları bir araya gelince batı medeniyetinin mabetleri tahrip edecek tıynette olduğunu, bu Vandalizm’i
her yerde uyguladıklarını hatırlıyordu. Biz de Edirne’de Selimiye Camiinin Bulgarlar tarafından Balkan
harbi esnasında at ahırı olarak kullanıldığını hatırlatıyoruz.
Akif Çanakkale şehitlerine hitap ettiği mısralarda “Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi”
derken muazzam bir tarih şuuruna sahip olduğunu göstermektedir. Ona göre Bedir ve Çanakkale benzer
muharebelerdir. Evet, Bedir Çanakkale ile kıyaslanırsa Müslümanların sadece 313 askerle savaştığı bir
mini mücahededir. Fakat unutmayalım ki Bedir’de Müslümanlar yenilirse İslam yok olacaktı. Karşıda
1000 kişilik müşrik ordusu onları yok etmeye hazırdı. Çanakkale geçilirse İslam Âlemi ne hale
düşecekti, bilemeyiz. Akif bunu kastediyordu. Bundan dolayı o, şehitlere yaptıkları işin büyüklüğünü
anlatmak için şöyle seslenmiştir: “Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat”/ “Gömelim gel seni
tarihe desem sığmazsın.” Bu ufuklar içindeki bu cihetler, bu yönler, yani bu mekân seni içine alamaz,
sen mekâna da, tarihe (zamana) de sığmazsın. “Sen mekâna ve zamana sığmazsın” anlayış ve ifadesi
ancak çok fevkalâde bir şairin ve şehitlere çok müstesna sevgi besleyen bir coşkun yüreğin, bir eşsiz
zekânın kaleminden çıkabilirdi. Bu işler bir hürriyet ve istiklal destancısının harcı idi. İşte o da Mehmet
Akif olmuştur. Görüyoruz ki Hegel ve takipçilerinin tanımladıkları özgürlük ide’si ve buna sahip
çıkacak ruh (geist) hem Akif’te hem de diğer aydınlarımızda ve en mühimi Türk milletinde vardır.
Hegel aşırı Avrupa-merkezci bir tarih felsefesiyle it, at ve kurt izlerini birbirine karıştırmıştır.
Sonuç
Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı- İslam enmüzeci bir ailede doğup büyümüştür. Kosovalı bir Arnavut
baba ile Buharalı bir Türk ananın evladı. Irkçılığın (kavmiyetin) Osmanlıyı da, Türk’ü de, Arab’ı ve
Arnavut’u da bitireceğini yazı ve şiirlerinde hep anlatmıştır. İslam tarihini, Arapçayı, İslami ilimleri,
Fransızcayı iyi biliyor ve anlatıyordu. Batı’dan almamız gereken bilim, sanat, teknik, eğitim vs ne varsa
almamız gerektiğini açıkça yazmış ve söylemiştir. Dindardı, ama hurafelere karşı idi. İslamcı idi ama
Abdülhamid’in baskıcı rejimine karşı durmuştu. Ona karşı İttihatçıları tutmuş, ama onlar da iktidar
olunca aynı baskıları yaptıkları an onlara da gereken muhalefeti yapmıştır. Vatana ve millete
bağlılığından dolayı Milli Mücadele esnasında Ankara’nın hizmetine koşmuş, milli davaya en çok
hizmet eden yazar ve şair olarak tarihe geçmiştir. Ancak Ankara’da Cumhuriyet idaresi yerleşirken Akif
dışlanmış, 1923’te ikinci meclis vekilleri atanırken milletvekili yapılmamıştır. Bunlara rağmen
Türkiye’nin bağımsızlığını sağlayan Cumhuriyet yöneticilerine açıkça muhalefet yapmak istememiş,
bundan sonra ihtiyarî menfâsı olan Mısır’da yaşamıştır. Mısır Hidivi ve Türkiye’deki yakın dostlarının
yardımı ile yaşamış, ancak son yıllarını büyük yokluklar içinde geçirmiştir. İstiklal Madalyalı millî
şairin cenazesi devletin ilgi göstermemesi üzerine üniversite öğrencilerince defnedilmiştir.
İstiklal Marşı şairi Akif, Türk istiklal ruhunu en iyi bilen, bu ruhu en iyi anlayan şair olarak tarihe
geçmiştir. Türklerde İslam öncesinden beri var olan ve “oksızlık” olarak ifade edilen hürriyet ve istiklal
ülküsünü İslamî mefkûrelerle birleştiren, bunu halka en iyi anlatan kişidir. Gerçi başka şairler de çok
güzel hürriyet ve istiklal şiirleri yazdılar; ancak bu ülkülerin sadece hamasetle olmayacağını da en iyi
bilenlerin başında o geliyordu. Akif hür ve müstakil kalabilmek için gelişmiş dünya ile bilim ve kültürde
yarışmak ve eğitimi, çalışma hayatını ona göre düzenlemek gerektiğini Safahat’ta uzun uzun anlatmıştır.
Bu haliyle Akif sadece İstiklal Marşı şairi değil, Türkiye’nin istiklalinin gelecekte sürekli nasıl
korunacağının şifrelerini de bize vermiş büyük bir zekâdır. Gök çökmedikçe, yer delinmedikçe ve Türk
ailesinde ocaklar sönmediği müddetçe hür ve müstakil kalmanın sırrını hamasette değil, doğrulukta,
çalışmada, bilimde ve hurafelerden arınmış İslamî hayatta görmüştür.
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IMPERIALISM, RESISTANCE AND EXTREMISM IN THOUGHTS
OF IQBAL AND ERSOY
Farooq ADIL1
The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century brought many
challenges to the Muslim world. The Muslim subcontinent fell to the British colonial powers while
historical conspiracies were hatched to break Turkish power and occupy it. This situation led to many
intellectual, political and cultural movements in both the regions, most of which were the result of
reactions, while there was also a movement in both the regions which analyzed the situation
unemotionally and helped the people overcome these challenges and showed the way to deal the difficult
situation. In the Muslim subcontinent, the movement was led by Iqbal, while in Turkey it was led by
Mehmet Akif Ersoy. It is an interesting fact that just as these two regions faced similar challenges, so
too do the views of these two thinkers have deep similarities. Just as this unity of thought has paved the
way for the greatness of both nations in the past, so too has this thought paved the way for future
challenges.
Muslim subcontinent
The nineteenth century brought with it waves of shock and grief to the Muslims of the Indian
subcontinent, and the question arose as to whether in a country where its power and authority had been
in their own hands for at least a thousand years, would they be able to maintain their political, cultural
and religious existence?
This question arose after the failure of the War of Independence of 1857 with the threat of increased
British aggression in the subcontinent and exploded like a bomb in the minds of intellectuals. The threat
of this question was as intense as a tragic accident. What happens in an accident as such, some things
are understood, some things are not, or whoever does understand what is going on starts to follow that
path. After the failure of the War of Independence in 1857 (and even before the fall of the Mughal
Empire), similar scenes were witnessed in the Muslim subcontinent. According to Wilfred Cantwell
Smith it can be divided into three intellectual thoughts, as thesis, antithesis and synthesis:
1. The Movement in the favour of contemporary British culture’
2. The movement in favour of Islamic culture of the past
3. The movement in favour of a new culture of the future, the progressive (Wilfred Cantwell
Smith, 1946, p. 5)
Contrary to the to the Wilfred Cantwell Smith theory, this situation is beyond the popular thesis,
antithesis and synthesis formula. It can be called as:
1. Anxiety and anger
2. Realization the hard realities
3. Intellectual Reaction ( in favour of past)
4. (Dynamic and Progressive) Way of Salvation
It was understandable how the Muslim elite was thinking during the fall of the Mughal Empire,
especially the jihad movement of Syed Ahmed Shaheed and Shah Ismail Shaheed. The movement was
started on the information that the people of the Sikh sect were engaged in mass desecration of Muslim
women. Syed Ahmed Shaheed declared jihad against the Sikhs in Peshawar and adjoining areas. (Shekh
Muhammad Ikram, 2004, p. 17) This jihadi activity failed after some ups and downs. The reason for
this was that the jihadi lashkar, after success in various operations, imposed Islamic punishments and
1
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the Islamic financial system (Zakat-&-Ushr, etc.) against which the same people revolted against them
and supported the Sikhs at whose request this jihadi activity took place. Thus, the military operation
launched to save the honor and dignity of the Muslims failed. One of the main reasons for this failure
was the ideological and intellectual distance that existed between the Mujahideen and the local Muslims.
Traditions dear to the local Muslims were considered Kufr by the Jihad movement. (Shekh Muhammad
Ikram, 2004, p. 22) The difference between the Jihad movement and the local Muslims that emerged in
the Pakhtun areas due to conflicts of interest or differences in religious concepts was in fact a link in an
old chain of religious and moral decay that was related to the decline of the Muslim monarchy. During
the Muslim monarchy, the ignorance of the Muslims was hidden behind a veil of power which became
more prominent during the period of decline. (Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 9) These were the
weaknesses of the Muslims which Shah Waliullah and other Muslim scholars were trying to rectify in
their own way. (Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 9) Before these reform efforts yielded any results,
the failure of the War of Independence of 1857 further changed the situation. The failure of the War of
Independence proved to be another major blow to the already depressing situation. During this, a figure
who grew up in the lap of the Muslim elite came to the fore. History remembers him by the name of
Syed Ahmed Khan (who was later awarded the title of Knight Hood by the British government). This
was a time when Muslims, traumatized by the failure of the War of Independence, were in dire need of
emotional and political support. The thought was different. He wanted the Muslims to take the path of
the new power of the subcontinent, that is, complete obedience to the British. (Aziz Ahmed, 1989, p.
60) Why was complete obedience necessary for Sir Syed? The answer to this question has been given
by Wolford Kentwell Smith. According to him, Sir Syed believed that in this way the oppressive attitude
of the British government towards Muslims could be changed into a compassionate attitude. (Wilfred
Cantwell Smith, 1946, p. 16) To make British imperialism merciful to Muslims, Sir Syed pursued a
multi-pronged strategy, one of which was to say complete obedience to British imperialism, but the
question was how to convince those Muslims who the British had treated badly for this strategy? The
answer to this complex question was found in education. He did this in several stages. Initially, a
scientific and social organization was formed for social awareness, under which newspapers and
magazines were published, while in the second phase, an educational institution was established to
prepare a new generation of Muslims on the continent for this purpose. Not only was the institution
organized in the style of Oxford and Cambridge, but also the curriculum introduced was similar to those
of Oxbridge (Wilfred Cantwell Smith, 1946, p. 19) in order to change the mindsets of young people so
that they are well educated and trained.
Another phase of Sir Syed's movement has to do with religious concepts, in which he seeks to
make it clear that there is no difference between Islam and Victorian laws and concepts, thus trying to
reconcile Islam and Western civilization. Western model of Islam should be prepared. (Wilfred
Cantwell Smith, 1946, p. 17) To this end, he sought to adapt Islamic beliefs to nature. He denied
miracles, and where there was a difference between science and the Qur'an, he reinterpreted the Qur'an
according to the Mu'tazilah tradition. (Wilfred Cantwell Smith, 1946, p. 22)
The main purpose of Sir Syed's efforts was to somehow prevent the worldly decline of Muslims.
(Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 98) To this end, there was a strong reaction to the way in which
they resorted to subjugation to foreign colonialism in scientific, ideological and cultural aspects.
The reaction began with Syed Amir Ali, a Bengali intellectual. The West raised concerns like Islam
does not protect women's rights etc. Sir Syed's response to such objections would be apologetic and he
would softly deny such allegations or simply say that is not the case. Additionally, Amir Ali's conduct
was also confident and reasoned. He wrote that it was Islam that brought women out of the abyss of
exploitation and increased their respect. In the same way, he tried to get Muslims out of the apologetic
mood created by Sir Syed by declaring Islam as a rule. (Wilfred Cantwell Smith, 1946, p. 59)
In response to Sir Syed's movement on mental retardation, Syed Amir Ali's rational scholarly
activity soon took shape and many prominent scholars of the continent became active, including Allama
Shibli Nomani, a prominent intellectual who was aware of the antiquity of Sir Syed's modernity. In the
words of Sheikh Mohammad Ikram, he played the melody of the supremacy of conservatism in such
sweet heads that the whole nation was mesmerized and in the love of the past he forgot the future.
(Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 201)
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This movement of religious revival in response to Sir Syed created religious fervor, but it also had
a negative side. Sir Syed wanted the Muslims to adopt modern methods and walk side by side with the
contemporary world when there was no such thing in view of this movement. According to the founders
of this movement, the solution to this problem was to be found in worshipping the past or in becoming
a good Muslim. (Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 203) On the contrary, he was not only a victim of
worshipping the past, but he believed in returning to the past. The light shed by Allama Syed Sulaiman
Nadvi on the attitude of Allama Shibli in this regard is astonishing, he writes:
The progress of other nations is that they move forward while the progress of Muslims is that they
fall back so much so that they go back to join the ranks of the Companions of the Prophet. Shibli’s way
of worshipping the past became the norm, as a result of which the Indian Muslims lost the sense of
belonging which Sir Syed had awakened, thus preventing the Muslims of the subcontinent from
advancing. (Syed Suleman Nadvi, 1943, p. 295) Shibli's way of thinking was fruitful and under his
influence a large contingent of writers emerged who, through their novels, introduced Muslims to the
glorious memories of the past by disassociating them from the present. (Shekh Muhammad Ikram, 2004,
pp. 202-203)
Surprisingly, while taking the path of retaliation against the intensity of Sir Syed, these elders also
ignored a clear instruction of the Qur'an which commands the acquisition of power according to the
technology of their time. (Quraan, 8-80) For religious, spiritual and moral progress, this process will
certainly be commendable, but how will a good Muslim face the challenges of the contemporary world,
the answer to this question is with Shibli and his contemporaries. Nor did he feel the need to pay
attention to this question. After some time, Iqbal provided the answer to this great question.
How can a Muslim easily tolerate the worst conditions of his time and the worst treatment inflicted
on him? Iqbal said that the reason for this is the tradition of agreeing to destiny based on false arguments
from the Qur'an occupied by the Muslim rulers so that they could divert people’s attention from the
atrocities perpetrated by them. (Muhammad Iqbal, Dr. Allama, 1986, p. 167)
Iqbal's assessment is that this habit of agreeing with destiny created a tendency of impracticality
among the Muslims. In order to get the Muslims rid of this impractical behaviors, he attracted them
towards the movement. In his eyes, a dynamic and lively hearted infidel is better than a Muslim who is
indifferent to the work life and is intoxicated with dreams, even if he is sleeping in the Ka'bah.
(Muhammad Iqbal, Dr, Allama, Not Mention, p. 726)
This is Iqbal's thought, which led Orientalists such as Wolford Kentwell-Smith to say that Iqbal
rediscover Islam, who created a new passion in the people, which is why he not only supported Iqbal's
movement but also declared that it is in the interest of not only the Muslim world but also the whole
humanity, he pays homage to the glorious eloquence and says that his ideas go beyond liberalism and
suggest the way to the welfare of humanity. According to him, it is Iqbal who has said that starting wars
on God's land are a menace to humanity. Imperialism and capitalism not only create moral problems
but also economic problems, which is why he believes that the ship of capitalism will eventually sink.
He goes on to say that in Iqbal's view, the West is far from religion and is entirely dependent on
materialism, which he considers its greatest weakness, and which he considers to be a force which has
no longing for humanity in his heart, who has knowledge but is deprived of soul and spirit, therefore it
has become a nuisance for humanity instead of mercy. According to Wolford, the way Iqbal has made
a ruthless analysis of the West, he has made the same sort of an unbiased analysis of the East and said
that the East, especially just as the sun of knowledge and wisdom rose from the lands of Pakistan and
Turkey like Iqbal and Ersoy, they broke the ties of their nation with inaction and sentimentality and put
them on the path of success through moderation. Their thoughts also show the way to deal with today's
challenges. Wolford also appreciates Iqbal's advice to the East that the people here should adopt a
progressive mindset and build a healthy society, both socially and medically, based on science,
technology and industry. Based on these views of Iqbal, Wolford calls the world of the future beyond
modern instead of liberalism. (Wilfred Cantwell Smith, 1946, p. 112)
The answer to how Iqbal emerged in such a distinguished and prominent position in comparison
to the movements that arose in response to Sir Syed and his reaction is that all these movements were
in response to some situation but in his early days, despite the reactionary state of affairs, (Shekh
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Muhammad Ikram, 2004, p. 210) Iqbal soon rose above these conditions and was not only able to
examine matters more objectively and obtrusively, but he also boldly suggested a solution to these
problems. Sir Syed's intellectual movement certainly created a wave of awareness in the Muslim
subcontinent, (Shekh Muhammad Ikram, 2004, p. 242) however he remained oblivious to the real basis
of development that was not only his inability to understand the importance of technology and Aligarh
Gazette in which he emphatically wrote that according to the current situation in India, there is no need
to promote technical education here, as only the region needs advanced (mental) education. (Altaf
Hussain Hali, 2000, p. 513)
Turkey
Like the Muslim subcontinent almost the same intellectual reaction was seen in the Turkey towards
the western political and technical threat:
1. Sense of danger
2. Opposition of ignorant religious class
3. Reaction against religious class
4. Progressive and vibrant way salvation
A hatred of science, technology and industrial education arose in the Muslim subcontinent, and
Sultan Salim III and his successor, Sultan Mahmud, faced similar conditions in Turkey as they struggled
with Europe's growing power. Attempts were made to establish modern state institutions to be tested,
to organize the army on modern principles, and to promote science and technology. (Abul Hassan Ali
Nadvi, 1976, p. 53) Khaleda Adib Khanum says that the reason this happened is because the scholars
did not pay any attention to modern sciences. As long as the responsibility of educating the people
remained in his hands, he always stopped the flow of new ideas, as a result of which the society became
scientifically stagnant. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 70)
According to Dr. Mukhtar Ahmad Ansari, a prominent scholar of the Muslim Subcontinent and a
prominent leader of the freedom movement, the fascination with the intellectual and ideological level
of Turkey at that time began during the reign of Sultan Abdul Hamid. In the preface to the book "EastWest Kush in Turkey", a collection of well-known lectures by prominent Turkish scholar Khaleda Adib
Khanum, she writes that political and religious sentiments were harmonious despite the opposition of
conservatives until the Sultan's time. But when the Sultan took a hard line against his opponents, the
result was a backlash and the reformists were ready to revolt and he became convinced of the dangerous
idea that the ancient civilization was a plague that clung to the Turks. Until it is eliminated, there can
be no improvement in the future. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 18)
Another aspect of the controversy was related to the attitude of the ulema. Khalida Adeeb Khanam
said that as long as the matters of education of the nation stayed in their hands, they would not allow
any new ideas or values to enter in the field of knowledge and education. As a result, intellectual
stagnation was created in the society. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 70) The intensity and severity
of this stalemate can be gauged from the fact that even in the nineteenth century AD, the color of
religious schools was similar to that of the thirteenth century. When educational institutions of new style
were set up, not only did the people not pay attention to them but also the ulema strongly opposed them.
The result of this tension was that the government also turned against the ulema. They not only decided
to expel the ulema from the education sector but also started uprooting the moral and spiritual aspects
from the field of education. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 71) The state reforms of Sultan Salim III
needed to be seen in the same context as those who considered state reforms necessary after a deep
study of the French Revolution and the democratic struggle of the people. He died as a result of his own
efforts. His sacrifice paid off and his successor, Sultan Mahmud, not only succeeded in paving the way
for reform, but also in creating an enlightened class of scholars and making them his allies. This is the
period in which he sent a reasonable number of people to Europe for education. (Khalid Adeeb Khanam,
1938, p. 81)
These were the people who later led the Organization for Unity and Development and later took
over the affairs of the state. What was the mental and intellectual capacity of these people? According
to Khaleda, these people were low-ranking government employees and some military officers. There
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was no one among them who had a high level of knowledge and understood the scientific basis of the
difference between the old and the new. Their temperament was to change everything by using bullying
and rigging. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 102) Therefore, the secret of success was hidden in the
material development and industrial life of the West in their eyes, so that despite having high national
goals, they were found to be inferior to the West. (Khalid Adeeb Khanam, 1938, p. 132)
This is the basis of the tug of war between Eastern and Western civilizations in Turkish society,
which led to the emergence of various scientific, literary and civilizational movements led by Qoq Alp
Zia, Fikrat, Hussain Jahid, Rafiq Khalid, Omar Saifuddin, Namak Kamal and other intellectuals did.
(Khalid Adeeb Khanam, 1938, pp. 229-230) The political crises in Turkish society and the ideological
confusion created by the intellectual and cultural tug-of-war were rather a major problem in itself that
required a big brain to solve. They were also faced with the challenge of more or less the same kind of
scientific and cultural issues for which Iqbal came to the fore to analyze. It was under such
circumstances that Muhammad Akif Ersoy appeared on the Turkish intellectual scene.
Just as the growing power of British colonialism on the Muslim subcontinent and the failure of the
War of Independence led to intellectual and cultural upheaval, so did the Turkish-Russian War, Europe's
growing intellectual superiority and its rivalry in Turkish society. Four types of movements emerged
which are:
1. Ottomanism
2. Islamism
3. Turkishism (Turkish nationalism) and
4. Remembered under the heading of Westernism. (Firuzi, Mortaza, 2020)
These movements, like the Muslim subcontinent, certainly arose in local conditions in terms of
their nature and ideas, but in terms of their conditions and effects, they led to ideological upheavels like
in India. This was more or less the situation in which Allama Muhammad Iqbal, as a Muslim, took stock
of the situation and suggested a course of moderation for his nation, instead of wandering in the extremes
of pastism or Westernism, which could bring it to the gateway of success. Mehmet Akif Ersoy, just like
Iqbal, challenged the fans of indigenous civilization and the religious leaders who created stagnation in
religion. In his long poem in the second book of Safahat, Sulaymaniyah Kursi Sinda, he criticizes the
class for whom the only way to security was for Turkish Muslims to uproot their religious values and
become imitators of the Russians. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 68)
Akif also targets religious bigotry, stagnation and sectarianism in this way and says that these
religious elements are accustomed to show off their splendor and also see religion in their own interest
but when it comes to the interest of the nation, they reject it as modernity. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970,
p. 69)
Be it the Muslim subcontinent or Turkey, this is the time when as a result of this ideological chaos,
the shadows of despair began to rise in the nation and they began to understand that our destiny is now
nothing but destruction. In the same situation, Iqbal said in his verse that the darkness on the horizon of
the world will be dispelled and the sky will be illuminated by the light of magic. (Muhammad Iqabal,
2012, p. 221)
Similar to how Iqbal wrote numerous poems to bring an end to colonial powers, the seditionist
religious elements and the Westerners’ propaganda schemes which had frustrating results, Akif also
says that sometime of frustration and despair. The eyes that are closed due to frustration and despair for
some time do not become dim forever, with a little effort they will become as bright as sparks ignited
by the ashes. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 71)
Similarly, in his third book, Haqq-e-Sislari, he says in one place that if a person becomes
disillusioned with the future and begins to live with hopelessness, then consider that he is in a worse
condition than death. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 84)
Like Iqbal, he also advises his nation to acquire modern Western sciences and technology, saying
that knowledge and skills have no nationality, so learn the sciences and technology of the West with
full enthusiasm and hard work. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 78)
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Along with this advice, he also considers it necessary to say that this pursuit of knowledge should
be made a goal like a spiritual activity. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 78)
Why is it necessary for Akif to do so? He has given the answer to this in one of his poetry where
he makes possible concerns which today have become a reality. He says that Western countries buy
cheap raw materials from the East and make expensive products and sell them to us at high prices. (Ali
Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 93)
The danger that Akif pointed out in the last century has now become a serious fact that the
developed countries have started to sell us by getting cheap raw materials from our countries and making
expensive products only to sell them to us at higher prices. The only reason for our weakness is that we
have not paid attention to science and technology, as a result of which we are forced to buy our own
wealth at exorbitant prices.
In Iqbal's case, the emphasis was on effort and action and making one's own destiny with one's
own hands, but not on anything else. This balance of ideas exists in Akif with exactly the same spirit.
On the subject of destiny, he says with not only great intensity but also bitterness that humiliation is not
the destiny, but it is the result of the inaction that has been adopted. He advises that the only way out of
this situation is hard work and that too tireless work. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 97) In another
poem, Akif warns those who run away from working hard that if they do not correct their behavior, a
flood of dynamic people will soon ruin them. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, p. 99)
In a society suffering from stubbornness, stagnation and inferiority complex, when Mehmet Akif
Ersoy, with his intellectual, ideological and cultural power, addressed his people and informed them of
the right and wrong, the effects gradually appeared in Turkey as well as in the Muslim subcontinent. A
wave of awakening took root which not only transformed the so-called sick man of Europe into a living
and powerful society, but the struggle against the imperialist powers was also written in golden letters
in history.
This survey of history and intellectual efforts proved that both nations faced almost the same
challenges in the same time and they dealt with it in the same manner and spirit.
Present
In the present era, the situation once again looks similar to that of the nineteenth and twentieth
centuries. In this situation, the Western powers, on one hand, have taken an aggressive stance towards
the Muslim world due to their intellectual, political and military superiority, and on the other hand, they
are exploiting the Muslim world in various ways. They also accuse them of aggression. In response, a
section of Muslims abandon the path of knowledge and wisdom as in the past and seeks salvation in
war and strife, while a section sees salvation in bowing to the political and cultural supremacy of the
West as in the past. What is the way out of this difficult and complex situation? In the past just as the
sun of knowledge and wisdom rose from the lands of Pakistan and Turkey like Iqbal and Ersoy, they
broke the ties of their nation with inaction and sentimentality and put them on the path of success
through moderation. Their thoughts also show the way to deal with today's challenges.
Whether Iqbal or Akif, there is an aspect of their thoughts which is related to the present age of the
Muslim world, but it should be said that this aspect has been deprived of the attention of our intellectuals.
Since the time of these two great thinkers and poets was a time of external aggression and the domination
of the imperialist powers against which the Muslim world, and especially their nations, seemed to be
deprived of confidence and power. So to awaken them, the glorious past of the elders of the nation was
recalled upon and the struggle to liberate the freedom fighters had to adopt a style for which a section
of intellectuals accuse their views of extremism and bigotry, which they believe were a source of
promotion just as Akhtar Hussain Raipuri called Iqbal not only a spokesman of fascism but also a fascist.
(Shah, 2017) Those who make such allegations about Iqbal's thought not only ignore the objective
conditions of the time and the problems Muslims face in particular, but also do not keep his teachings
in mind regarding other areas of life. The fact is that Iqbal teaches equality and advises to keep a good
behavior with every nation. In recent times, when extremism and militancy were rampant in different
parts of the world, it was said by some quarters that these people got their intellectual food from thoughts
of Iqbal. Objections raised by Maulana Waheed-ud-Din Khan of India are given great importance in
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this regard. (Shah, 2017) Terrorism in Muslim societies is also commonly associated with it but the real
situation is different.
In the opening pages of his famous Persian book, ‘Israr e Khudi’, include a letter to Dr. Nicholson,
a prominent English Orientalist, in which Iqbal writes that Muslims, like other nations of the world,
have fought for their land however he can say with confidence that the conquered countries have nothing
to do with the objectives of Islam. (Muhammad Iqbal, Dr. Allama, 1981, p. 127)
In ‘Israr-e-Khudi’ itself, one of his poems, “Jihad is the driving force for land grabbing, but is
forbidden in Islam” (if the cause of jihad is lust of land, then it is forbidden in Islam). He wrote a verse
in the same poem about the famous Sufi saint Mian Mir, the background of which is that when the
Mughal emperor Shah Jahan came to him to pray for victory in the Deccan war campaign, he became
angry and said that a person who carries a sword for his own purposes is actually piercing his chest with
his own sword. (Muhammad Iqbal, Dr. Allama, 1981, p. 447)
Over the past few decades, during the so-called war on terror, the Muslim world, especially
Pakistan, has faced insurgency-like conditions that have resulted in massive loss of life and property.
Such insurgents and militants carried out all these operations in the name of Islam, even violating the
constitution and law. Iqbal openly condemned this practice and adhered to the rules and regulations of
his nation. Advising that luxury in the world is in accordance with the Constitution and the law,
otherwise it leads to chaos and tumultuous destruction. (Muhammad Iqabal, 2012, p. 215)
It is not a mere coincidence that in a time when Iqbal awakened Muslims from their slumber, at
the same time, in Turkey, Mehmet Akif Ersoy was telling his people with the same heartache and the
same depth of passion that rebellion against his own nation and his own country is not permissible under
any circumstances. When young people returning from the Battle of Channa kalay (Gallipoli War) see
that the situation in the country is not right and the rulers are not living up to their expectations, they
plan to use force to improve the situation. Akif immediately interrupts them and advises that to do so in
one's own country is tantamount to destroying one's own nation. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, pp. 7374), (Firuzi, Mortaza, 2020)
In two more of his poems, Akif has brought this subject to its perfection. When Asim, the believing
man of Akif, beats the assailants after drinking alcohol one night, he immediately rebukes him and says
that this is madness and the result is total destruction. (TRT, 2015)
Respect for the law has a very prominent place in Akif's teachings. No matter how exploitative a
government may be, one should take legal action in order to tackle it instead of rebelling against it.
Along with the advice, he also warns that power should be in the hands of law only. If this principle is
broken, the nation will turn into a scattered herd, so it is necessary to provide strength and energy to the
nation. If one does not follow this principle and uses force, then he belongs under the ground and not
above means he deserve death. (TRT, 2015)
Just as Akif sees rebellion within the country as a source of destruction, so he considers lust for
conquest (conquering the land of others) as a pharaonic crime against humanity. In this regard, in the
poem of his fifth book, Pharaoh Ela Yuzha Yuzha says that there is no harm in the desire for survival,
but if humanity is doomed as a result, there is no justification for it. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, pp.
141-142)
He also condemned the killings and the use of mercenaries for this purpose during the world wars
and called it against human dignity. (Ali Nihat Tarlan, Dr., 1970, pp. 118-119)
Conclusion
Whether it is the Muslim continent or Turkey, these two nations would have never been able to
overcome the difficulties they have faced over the last century had they not had great thinkers and
philosophers like Iqbal and Mehmet Akif Ersoy. It is clear from this study that the mature way in which
these two elders led the nation is rarely found in the world. In the past, the nations of Iqbal and Akif not
only suffered from hollow diseases such as distance from knowledge and despair in the past, but also
suffered from a dangerous mental state in which they were deprived of their glorious past where selfsacrificing groups working for higher goals also adopted a course of action that harmed their own
struggle and strength. In the same way, in the lure of modern and ancient times, some of our elders used
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to fall prey to such extremism and cause the nation to lose its destiny. In such a situation, the role played
by Iqbal and Akif at the scientific, cultural and political level, apart from intelligence and courage, also
involved a quality of foresight that nature rarely gives to people. It is thanks to the guidance and struggle
of these two elders that the Muslims and Turks of the subcontinent have been able to thrive under the
mountain of problems and today the nations of the world are playing a leading role.
During the last seventy-eighty years, apart from the greedy attitude of the world powers towards
the mineral wealth scattered in different regions of the world (especially in the Muslim lands) and
various series of aggressive adventures to seize these resources, the foolish desire to submit to ideology
has once again put our age in danger. In some parts of the Muslim world, the situation arising from the
dictatorial behavior of the rulers prevails.
Due to such problems, the foundations of the intellectual and Cultural Revolution that took place
in our societies through the struggle of Iqbal and Akif have once again been weakened. Our societies in
recent decades have seen attempts to stifle public opinion or to react to conspiracies by world powers,
as well as various societies, in the name of Islam (especially in Pakistan). The armed uprisings that have
taken place are the result of these circumstances. This means that our societies are once again facing
internal and external crises like the last century, and the situation in Afghanistan cannot be separated
from this circumstance. It is as if history is repeating itself with a slight difference. Or the magic of
world politics has entangled the world in a vicious cycle that can be interpreted as a re-emergence of
the ugly past.
This is a situation in which if another nation were to suffer, the search for a cure and a way of
salvation would be on the right side in a troubled way, but we are fortunate in that our two intellectual
leaders, even before and even after 9/11, provided the knowledge and strength to deal with both types
of challenges, whether worldly or later. We should be grateful for such a fortune and we should stop for
a moment to think about what could be the reason why nature has given such blessings as Iqbal and
Akif to us Pakistanis and Turks only? Is there a role in the present or future that awaits us both which
no other nation has the ability to play?
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MEHMET AKİF ERSOY VE
İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİNİN DOĞUŞU
Fatima HOCİN
Giriş
Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul Fatih Medresesi’nde müderrris Tahir Efendi ile Emine Şerife
Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelir (Ş. Tanaçar; 1970, s. 5-6). Babası Arnavut olan Mehmet Akif’in,
Buharalı Mehmet Efendi’nin kızı olan annesi Emine Şerife Hanım ise Türktür (M. Asım Gültekin; 1999,
s.98-100).
Babası ona doğum tarihine atıfta bulunarak "Ragif" adını vermiştir. Ancak arkadaşları ve annesi,
orijinal isminin zor telaffuzu nedeniyle ona "Akif" adıyla seslenerek bu adı benimsemiştir. İstanbul’un
Fatih Semti gibi muhafazakâr bir semtinde temiz bir ailenin çocuğu olarak yetişen Akif’in ailesi ve ilk
çevresinden aldığı terbiye onun eğitim hayatı ile tamamlanmış, şairin hayatı boyunca İslam dini,
ülkesinin ve insanlığın iyiliği için çalışan biri olmasında katkıda bulunmuştur (Nihat Sami
Banarlı;1997,s. 1157).
Şairin eğitiminde babasının etkisi büyüktür. İlkokulda okurken babası Mehmet Akif’e Arapça
öğretir. Ortaokulda okurken ise, Akif Fatih Camii’nde Farsça dersler veren Esad Dede’yi takip eder.
Fransızca ve Türkçe’de de akranlarından ileri olan Akif’in dil konusunda özel bir yeteneği vardır
(Ertuğrul Düzdağ; 2006, s. 26-27). Yine ortaokul döneminde Mehmet Akif şiire merak salar ve bazı
manzumeler yazar (Hasan Basri Çantay; 2008, s.22-29).
Dindar ve ileri görüşlü bir insan olan babasının desteği ile Mehmet Akif, 1885 yılında Mülkiye
Mektebine başlar. Ancak 1888 yılında babasının vefatı ve ardından ailenin tek mal varlığı olan evlerinin
yanması nedeniyle maddi, manevi sıkıntıya düşer. Mehmet Akif, Mülkiye Mektebini bırakıp
mezunlarına hemen iş imkânı veren Halkalı Baytar Mektebi’ne kaydolur. Mektep yıllarında sporla
meşgul olan Akif, eğitimi süresince de şiirle ilgilenmeye devam eder. 1893 yılında Halkalı Baytar
Mektebi’ni birincilikle bitirir (Turan Arslan; 2010, s. 12-13).
Mezuniyetinin ardından hemen memuriyet hayatına başlayan ve Anadolu, Rumeli ve Şam
bölgelerinde görev yapan Mehmet Akif, 1898’de Tophane Amiri Veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı
İsmet Hanım’la evlenir. Kibar bir İstanbul hanımefendisi olan İsmet Hanımla Mehmet Akif’in
evliliğinden üç kız ve üç erkek çocuğu dünyaya gelir. Derin bir entelektüel merakı ve birikimi olan
Mehmet Akif, Doğu ve Batı edebiyatını aynı zamanda okumuştu. Türkçeye olan hâkimiyetinin yanında,
Arapça’yı, Farsça’yı ve Fransızca’yı ana dili kadar iyi bilmesi Akif’i fikri ve edebi yönden zengin,
realist bir aydın haline getirmişti. (Şerif Aktaş; 1990, 340). İlk şiirlerini okul hayatı sırasında yazan
Mehmet Akif, baytar müfettişi olarak Anadolu ve Rumeli’de değişik yerlerde görev yaparken de yine
şiirle uğraşmaya devam etmişti.
Doğu ve Batı edebi ve fen bilgilerine hâkimiyeti ve kültürel birikimine rağmen, Mehmet Akif,
mescitlerde mukabele okuyacak, camilerde vaaz verebilecek kadar dini bilgiye sahip ve milli
geleneklere de sadıktı. Mehmet Akif, Batının teknolojisini, ilmi gelişmelerini almayı, manevi
değerlerde ise İslam dininin gerekliliklerine göre yaşamayı öngören, önderliğini Cemaleddin Afgani
(1838-1897) ve Muhammed Abduh’un (1848-1897) yaptığı İslamcılık akımına bağlıydı. İslam birliği
düşüncesini savunan Sait Halim Paşa (1865-192) da Mehmet Akif’in zihin dünyasını şekillendiren fikir
adamlarından biriydi.
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İSTİKLAL MARŞI’NIN DOĞUŞU
Millî marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa’dan geldi. Maarif Vekâleti de bu öneriyi
dikkate alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde İstiklâl Harbi en heyecanlı günlerini yaşıyordu,
toplumda millî bilinci pekiştirecek, millîlik duygusunu daha da canlı kılacak bir marşa gereksinim
duyuluyordu.
Mehmet Akif, 48 saat gibi kısa bir sürede marşın güftesini yazıp imzasız olarak Maarif Vekâleti’ne
gönderdi. Bu şiirin marş biçiminde bestelenmesi için de bir yarışma açıldı ve yarışmaya aralarında Ali
Rifat Çağatay, Hüseyin Saadettin Arel, Lemi Atlı, Mehmet Baha (Pars), Rauf Yekta, Sadettin Kaynak,
Zeki Üngör’ün de bulunduğu besteciler katıldı. Ancak, savaşın şiddetlenmesi üzerine kesin bir seçme
yapılamadı.
Marşın farklı bestelerle okunması birtakım sakıncalar oluşturduğu için 1924’te Maarif
Vekâleti’nde oluşturulan bir kurul tarafından Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi resmen kabul edildi. Marş, bu
beste ile 1930 yılına kadar çalınıp söylendi. 1930’da yeni bir emirle Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi
Zeki Üngör tarafından yeniden bestelenen marşın, düzenlenmesi Edgar Manas ve İhsan Servet Künçer
tarafından yapıldı.
İstiklâl Marşı’nda toplam 262 kelime vardır. Bu toplama Marşın adı ve ithaf kelimeleri de dâhildir.
Bu 262 kelimeden 87’si tekrarlanıyor. Tekrarlananlar çıkarıldığında Marşın 175 farklı kelimeyle
yazıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Marşta geçen bitişik yazılan birleşik ‘va’detmek’ kelimesi ‘vaat’
ve ‘etmek’ şeklinde iki farklı kelime sayılmıştır. Ayrıca ‘hak’ kelimesi de, biri adalet anlamında ‘hak’,
diğeri Allah anlamında ‘Hak’ olmak üzere iki farklı kelime olarak kabul edilmiştir.
İstiklâl Marşı, 41 dize oluşur. Dokuz bölüm dörtlük, 10’cu bölümse beşliktir. Aruzun “feilatün
(failatün) feilatün feilatün feilün (fa lün)” kalıbıyla yazılan şiirde uyaklar tamdır ve her bölüm kendi
içinde belirleyici bir uyak izlemektedir. İlk iki dörtlüğü, bütün resmî törenlerde çalınıp söylenmekte
olan İstiklal Marşı, bayrak gibi Türk milletinin simgesi olmuştur. Türkün ölüm kalım savaşının hatırası
olan bu marş, aynı zamanda o eşsiz kahramanlığı en iyi aksettiren bir destan olarak da görülebilir (Akay,
Hasan;2010, s.102-103). İstiklal marşının konusu hakkında şunları açıklayabilirim:
Mehmet Akif, Türk milletine cesareti aşılamak ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek için,
şiirine “Korkma” sözüyle başlıyor. Bayrak bir milletin geleceğinin ve bağımsızlığının sembolüdür. Şair
ülkemizde tek bir insan kalana kadar bu vatanı savunacağımızı belirtiyor.
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.
Şair, ikinci kıtanın birinci mısrasında ‘Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl’ diyor. Kaş
çatmak öfke halini ifade eder. Kaş ayrıca, edebiyatımızda hilâle benzetilir. Sevgilinin kaşları daima hilal
şeklinde gösterilmiştir. Bayraktaki hilâl de tıpkı nazlı bir sevgilinin kaşı gibi çatılmıştır. Türkün
beklediği, özlediği gülen bir bayraktır.Türk bayrağının gülmesi göklerde dalgalanmasıdır. Bu kanları
bayrağa helal etmeleri için onun da nazlanmayı bırakıp, göklerde dalgalanması gerekir. Türk milleti
daima Allah'a inandığı için özgürlük onun hakkıdır.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Üçüncü kıtada Şair "ben" diyor. (Ancak kastettiği mana aslında Türk milleti adına konuşmaktadır)
Türk milleti ezelden beri hür yaşamıştır, hür yaşayacaktır. Onun özgürlüğünü elinden almak isteyen
ancak çıldırmış olmalı, zira böyle bir harekete kalkışanlar ağır bir şekilde cezalandırılır. Türk milleti
bağımsızlığı uğrunda önüne çıkacak her engeli aşacak güçtedir.
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Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağlan, enginlere sığmam, taşarım.
Dördüncü kıtada şair vatanımızı istilaya kalkışan Avrupalılara meydan okuyor. O sebeple şair
Batıyı tek dişi kalmış canavara benzetiyor. Avrupalılar kendi teknik imkânlarını kullanarak bizi yok
etmeye çalışmaktadır. Mehmetçik ise bu güce topla, tüfekle, mızrakla, kılıçla cevap vermeye
çalışmaktadır
Garbın afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Beşinci kıtada şair kahraman Türk askerine hitap ediyor. Türk yurdunu alçakları uğratmaması için
gerekirse canını feda etmesini öneriyor. Şehit gövdelerinin meydana getireceğine siperler düşmana mani
olacaktır. Mehmet Akif düşmanın çok kısa bir süre içinde bu hayasızca akına son vereceği Allah'ın Türk
milletine Kuran-I Kerimde vaat ettiği zafer gününün yarından bile daha yakın bir zamanda doğacağına
inanmaktadır..
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.
Altıncı kıtada şair Türk ordusuna vatanın kutsallığını hatırlatıyor. Toprağı vatan haline getiren onu
elde etmek ve korumak için savaşan şehitlerin varlığıdır. Kısacası sıradan bir toprak büyük bir değer
taşımaz; ama onu değerli kılan vatan toprağı uğrunda şehit olan atalarımızın o topraktaki mezarlarıdır.
Toprak dünyanın her yerinde bulunur. Ancak atalarımızın kanlarıyla sulanan topraklar vatanımız
üzerindedir.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Şairimiz, yedinci kıtada, vatanımızın cennet kadar kıymetli olduğunu ifade etmektedir. Şehit
olanların ruhu dini inanışımıza göre doğrudan doğruya cennete gider. Şehitlerimiz bu vatan toprağında
yattığı için vatan cennetten farksızdır. Canımızdan çok sevdiğimiz insanları Allah alsın da, yalnız
yaşadığımız sürece bizi vatanımızdan ayırmasın.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Sekizinci kıtada şair Allah'a hitap ediyor. Mehmet Akif in Allah'tan tek dileği ibadet yerlerinin
göğsüne düşman elinin değmemesidir. Camilerimizden okunan ezanlar sonsuza kadar Türk yurdunun
üstünde inlemelidir. Çünkü bu ezanlar dinimizin temelidir.
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
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Dokuzuncu kıtada, Ezan sesleri yurdumuzun üstünde inledikçe şehitlerimizin de ruhlarının şad
olacağını vermektedir. Ezan sesi sadece yaşayanlara değil, ölülere hatta onların mezar taşlarına bile tesir
eden yüce bir anlam taşır. Şehit atalarımızın her şeyden arınmış ruhları yerden fışkıracak, ezan sesiyle
ayağa kalkacak ve dışa yükselecektir.
O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Şair son kıtasında zafer gününün heyecanını yaşıyor. Şanlı bayrağımız dalgalandıkça şafakla yarış
edercesine gökyüzünü kızıl renge boyamaktadır. Türk milleti yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.
Artık onun için yok olma korkusu kalmamıştır. Bayrağımız şehitlerimizin kanlarını hak etmiştir.
Bağımsızlık Allah'a tapan ve doğruluktan ayrılmayan Türk milletinin en doğal hakkıdır. (Aktaş, 219)
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl
İSTİKLAL MARŞI’NIN YAZILMASI VE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE SEÇİMİ
Anadolu’da şehirlerde ve cephelerde koşturan, özellikle askerlere moral vermek için büyük çaba
sarf eden İrşat Heyeti üyeleri, Genel Kurmay Başkanı İsmet Paşa ile Garp Cephesi’nde görüşmüş, halkın
ve askerlerin maneviyatı güçlendirecek bir milli marş yazılması hususunu mütalaa etmişlerdi (M.
Önder; 1986,s. 34-42).
Aynı zamanda, yeni kurulan Ankara Hükümeti’nin de gelişen dış temasları ve diplomatik ilişkileri
de bir milli marşa duyulan ihtiyacı güçlendirmekteydi (M.Nalbantoğlu;1986,s.17-20). Hükümet
üyelerini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa, İrşat Heyeti’nin bu talebini ilgililere iletir;
milli heyecanı canlandıracak, Fransızların Marseyez Marşına benzer bir milli marş yazılmasını ordu
adına hükümetten talep eder (İsa Kocakaplan; 2007, s.14-16). Bu talebi ve genel ihtiyacı değerlendiren
Eğitim Bakanlığı da İstiklal Marşı’nın yazılması için çalışmanın başında zikredilen- Hâkimiyet-i
Milliye gazetesinde ilan edilmiş olan yarışmayı açar. İstiklal Marşı için yarışmanın açıldığı günlerde
Mehmet Akif görevli olarak Kastamonu’da çalışmaktadır.
İstiklal Marşı için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmayan şair, müsabakaya katılmak
istemez. Mehmet Akif’in yarışmaya neden katılmak istemediğini, dostu Hasan Basri Bey şöyle anlatır:
“İstiklal Marşı’nın İstiklal Mücadelesi’nin içinde Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan Mehmet
Akif tarafından yazılmasını kendisine söylediğimizde zaman o ‘ben ne müsabakaya girerim ne de caize
alırım!’ demişti. Ben ricalarımı tekrar ettikçe o da aynı sözü söylemiş ve ‘bırak yazsınlar. Ben bu yaştan
sonra yarışa mı gireceğim ayıp değil mi?’ demişti. Bir gün Hamdullah Suphi Bey beni mecliste gördü
ve dedi ki ‘şimdiye kadar beşyüzden fazla marş geldi. Ben hiç birisini beğenmedim; üstadı ikna edemez
misin?’ ben Akif Bey müsabaka şeklini ve ikramiyeyi kabul etmiyor; eğer buna bir çare ve bir şekil
bulursanız yazdırmaya çalışırım. Düşündü dedi ki ‘ben kendisine bir tezkire yazayım. Arzusuna tabi
olacağımızı bildireyim. Fakat tezkireyi siz kendisine veriniz.’ Ben de uygun gördüm. Yarım saat sonra
getirip tezkireyi bana verdi.” (Çantay; 2008, s.81-95)
Hasan Basri Bey, Mehmet Akif’i ikna edebilmek için şiiri kendisinin yazacağını söyler; şairden
yardım talep eder. Mehmet Akif, birlikte yazalım der; ancak ikramiyeyi almayacağını söyler. Hasan
Basri Bey, yarışma koşullarının şairin istediği gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise bir hayır kurumuna
vereceklerini söyleyince Mehmet Akif İstiklal Marşı’nı yazmaya ikna olur (A.g.e.s.62). Mehmet Akif
Ankara’ya vasıl olduktan sonra Tacettin Dergâhı’nda ikamet etmiş, şiirlerini, yazılarını bu güzel
mekânda yazmıştır. Ancak Dergâh sadece bir ikametgâh değildir. Mehmet Akif ve onu ziyaret edenler
için edebi, fikri, tasavvufi, kültürel ve sanatsal sohbetlerin yapıldığı, cephelerdeki durumdan halkın bilgi
almak için uğradığı bir mekândır. Akif İstiklal Marşı’nı da bu mekânda yazmıştır. İstiklal Marşı’nı
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yazarken adeta dünya ile ilişkisini kesen şairin halini kendisi gibi Tacettin Dergâhı’nda ikamet eden
Konya milletvekili Hafız Bekir Efendi şöyle anlatır:
“Üstat bir gece birden uyanır. Kağıt arar; bulamayınca kalemiyle yattığı yer yatağının yanındaki
duvara marşın ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım..’ mısrası ile başlayan kıtasını yazar. Ben
sabah namazına kalktığımda üstadı çakısıyla duvardaki yazısını kazırken gördüm” (Beşir Ayvazoğlu;
1986, s.237-28).
Dostları, Akif’in İstiklal Marşı’nı yazarken derin tefekküre daldığını, saatlerce düşünüp yazdığını
anlatmışlardır. Herkesin sabırsızlıkla beklediği şiir on gün içerisinde tamamlanır ve 17 Şubat 1921
tarihinde Sebilürreşad Dergisi’nin ilk sayfasında “Kahraman Ordumuza” ithaf edilerek yayınlanır. 26
Şubat 1921 tarihinde ise İstiklal Marşı konusu Meclis görüşmelerine taşınır; görüşmelerde şiirin
basılarak milletvekillerine dağıtılması kararlaştırılır (TBMM Zabıt Cerideleri; 1921, cilt 8).
Birinci Meclis’teki demokratik tartışma ortamında hemen her konudaki fikir ve görüşler serbestçe
tartışıldığından, İstiklal Marşı’nın seçimi hususu da ciddiyetle müzakere edilmiştir. 12 Mart 1921 tarihli
takrirlerinde Suat Bey müzakerelerin bitirilmesini ve Mehmet Akif Bey’in şiirinin İstiklal Marşı olarak
kabulünü teklif ederken, Tunalı Hilmi Bey ise İstiklal Marşı’nın şubelerce teşkil edilecek özel bir
encümen tarafından tetkik ve tasdik olunmasını teklif etmiştir.
Aynı gün Bursa Milletvekili Emin Bey verdiği takrirde, İstiklal Marşı önceden basılıp dağıtıldığı,
tüm vekiller tarafından ayrı ayrı tetkik edildiği için ayrı bir encümene havaleye lüzumun olmadığnı
belirtmiştir. Emin Bey, ayrıca takririnde Mehmet Akif’in şiirinin Milli Marş olarak kabul edilmesini
teklif etmiştir. Bitlis vekili Yusuf Ziya Bey, Isparta vekili İbrahim Bey de öteden beri İslam şairi olarak
bilinen ve takdir edilen Mehmet Akif’in şiirinin Meclis-i Ali’nin maneviyatına uygun olduğundan
bahisle Milli Marş olarak kabul edilmesini teklif etmişlerdir. Yine aynı oturumda, Kırşehir mebusu
Yahya Galip Bey ise Mehmet Akif’in şiirinin, şairin kendisi tarafından Meclis kürsüsünden okunmasını
teklif etmiştir.
Marşı en ön sıra ayakta, alkışlayarak dinleyenlerden biri de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Paşa’dır. Marşın kabulünden sonra, İstiklal Marşı’nın önemini şu sözlerle anlatır:
“Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı’nda davamızı anlatması bakımından
büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: ‘Hakkıdır hür yaşamış
bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.’ Benim bu milletten asla unutmamasını
istediğim mısralar işte bunlardı. Bu demektir ki efendiler Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!”
(Nalbantoğlu; 1986, s.11-13)
Kabulünün ardından, İstiklal Marşı, İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsça’ya
çevrilerek, yurtiçinde ve yurtdışında dağıtılmış; mitinglerde, törenlerde halkın manevi ve milli
duygularını güçlendirmek maksadı ile okunmaya başlamıştı. Orduya ve halka büyük moral olan İstiklal
Marşı, yurtdışındaki elçiliklerde de törenlerle kutlanmış, elçilik mensuplarınca, sevinç gözyaşları
içerisinde ayakta dinlenmiştir.
İstiklal Marşı 1924’ten 1930’a kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile çalınmıştır. Ancak 1930’da
yeni bir emirle, o tarihte Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi olan Osman Zeki Bey’in bestesi İstiklal
Marşı’nın resmi bestesi olarak kabul edilir. Toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın
armonisini Edgar Manas, bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır. İstiklal Marşı’nın
sadece ilk iki dörtlüğü bestelenmiştir ve icra edilmektedir (Serhat Yener; 2010, s.185-206).
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Mehmet Akif Ersoy, 1936 yılında İstanbul’da kendisini hasta yatağında ziyaret eden arkadaşlarına
Millî Mücadele dönemi ve Millî Marşımız hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirmişti:
“İstiklal Marşı... O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının
ifadesidir. Bin bir fecayi karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde halas dakikaları beklediği bir
zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse
yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir
artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.”
Bir ülkede millî marş yazılmasının, o ülkede yaşayan vatan evlatlarının düşman işgaline ve esarete
karşı bir kurtuluş mücadelesi vermesi demek olduğunu ve bu mücadelenin de ne büyük güçlüklerle
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kazanıldığını bilen millî şair, kendisine yöneltilen bir başka soruya da, “Allah bu millete yeniden bir
millî marş yazdırmasın” diyerek cevap vermişti.
Mehmet Akif Ersoy, Savaşı’nın zor ve karanlık günlerinde, halkın ve ordumuzun manevî desteğe
en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yazmıştı. Ankara’da, Tacettin Dergâhı’nda kaleme aldığı şiirinde
halkı ve orduyu ye’se düşüren nedenleri dile getirmiş, “istiklâlin Hakk’a tapan milletin hakkı olduğunu”
söylemiş, ordumuza ve milletimize “Korkma!” diyerek güç vermişti. İstiklâl Marşı’nın Millî Marş
olarak kabul edilmesi, kahraman ordumuza ve halka manevî güç ve destek vermiş; hayatı ve eserleri ile
adeta ebedîleşen Mehmet Akif Ersoy’u da Millî Mücadelemiz’in manevî mimarlarından biri haline
getirmişti.
İSTİKLAL MARŞI’NIN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLER
İstiklal Marşı’nın hangi değerleri temsil ettiğini anlamak için onu tarihsel ve kültürel yapıdan
soyutlamadan, bilakis bu yapı içinde bir yere koyarak değerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde İstiklal
Marşı, tarih, toplum ve kültürden bağımsız olarak ortaya çıkmış, tek bir kişinin kendine özgü bir ürünü
olarak görülecektir. Belki bireycil modern ve hatta bireycilliğin aşırılaştığı postmodernist toplumlarda
bir şair veya edebiyatçının ortaya koyduğu ürünler böyle değerlendirilebilir, ama gerek Mehmet Akif’in
ruh ve düşünce dünyası gerekse içinde yaşadığı Türk toplumu bu eserin böyle değerlendirilmesine
müsaade etmemektedir. Çünkü bu dünyada bireycillik değil, toplum için bireyin kendini feda etmeyi
öngören toplumcu-kolektivist bir yapı ve kültür hâkimdir.
İlk bakışta İstiklal Marşı’na dini-İslami değerlerin hâkim olduğunu görmekteyiz. Bunu
destekleyecek çok örnek verilebilir. Sözgelimi iman, cennet, şehadet, ezan, Hakk, İlahi, hilâl vs.
kavramlar hemen dikkat çekmektedir. İslami değerlerin ulusal marşımıza bu kadar egemen olmasını
anlamak zor bir şey değildir. Çünkü İstiklal Marşı, Müslüman bir toplumun manifestosudur. Elbette bu
toplumun dini ve kültürel değerlerini ifade edecektir. Üstelik marşın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy,
2. Meşrutiyet’te güçlü bir akım haline gelmiş olan İslamcılık akımı içinde yer almış bir düşünürdür. Bu
akımın dergileri olan Sırat-i Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde makale ve şiirlerini yayınlamıştır.
“Safahat”, milli ve dini coşkuyu dışavuran şiirlerle dolu bir eserdir. Hatta pek çok yerde doğrudan
Kur’an’a ve ayetlere atıflar bulunmaktadır.
Fakat İstiklal Marşı’nı salt dini değerleri ifade eden bir belge olarak görmek yanıltıcıdır. Mehmet
Akif’in jargonu aynı zamanda siyasal ve modern kavram ve imgelerle yüklüdür. Bu açıdan bakıldığında
İstiklal Marşı’nda geçen başta istiklal (bağımsızlık) kavramı olmak üzere vatan, yurt, bayrak, hürriyet,
medeniyet, millet, ırk, ulus gibi kavramlar siyasal içerikli modern kavramlardır. O halde İstiklal
Marşımız, hem geleneksel, hem de modern siyasal kavram ve değerleri bünyesinde toplamış,
sentezlemiş bir yapıttır.
Bu değerler içerisinde cesaret, maneviyat, şehadet, ezan, fedakarlık, aşkınlık ve hilal gibi değerler
geleneksel dini-İslami değerler iken, istiklal, hürriyet, yurt ve vatan gibi değerler modern değerler olarak
telakki edilebilir. Doğal olarak bu ikincil değerlerin tümüyle İslami bir temelden yoksun oldukları
söylenemez. Ama bu değerler modern dönemde ön plana çıkmış ve daha çok siyasal bir içerik
kazanmışlardır. İstiklal Marşı’nın ihtiva ettiği iyimserlik, ümıtvar olmak ve fedakarlık ise hem diniİslami hem de modern değerler olarak anılabilir. Sonuç olarak özetlersek, İstiklal Marşı’nın temsil ettiği
değerler geleneksel ve modern değerlerin bir karmaşası ve sentezidir.
İSTİKLAL MARŞI HAKKINDA
12 Mart 1921 tarihinde millî marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı, bir savaş şiiri, Birinci Dünya
Savaşı’nın ayrılmaz parçası olan, İstiklâl Savaşı’nın şiiridir. Savaş şiiri olması dolayısıyla da bir moral
şiiridir. “Kahraman Ordumuza” ithaf edilen İstiklâl Marşı’nda, moral değerler, bu ithafa uygun olarak,
özellikle de, milletin dininden asla ayrı düşünülmemesi gereken sancak ve bayrak sembolleriyle
anlatılmaya çalışılır. Nitekim sancakla başlayan İstiklâl Marşı bayrakla sona erer:
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en ocak.
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
(Ersoy 2010: 477-478)
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Sancakla bayrak arasındaki fark orduyla millet arasındaki fark gibidir. Ordunun bayrağı sancak,
milletin sancağı bayraktır. Ve dolayısıyla bayrak, sancak ve marş tam bir bütünlük arz eder. Milletin
şerefini temsil eden bayrak, ordunun şerefini temsil eden sancak ve bunları terennüm eden de marştır.
Milleti ve ordusu adına bu terennümü yapmak da “Millî Mücadele’nin mânevî lideri” olan Mehmed
Akif’e düşmüştür.
Bu terennüm sadece geçmişle değil, aynı zamanda gelecekle ilgilidir: “İstiklâl Marşı İstikbâl
Marşı”. Aslında İstiklâl Marşı için yapılan bu değerlendirme bütün bir Safahat için de söz konusu
edilebilir. Nitekim “Akif gerçekten şair miydi?” sorusuna, Safahat’a moral açısından bir yaklaşım
demek olan bir başka soruyla verdiği cevapla Erişirgil bunu yapar: “Fakat bu noktaların da üstünde
başka bir mesele var: eğer bu memleket bir tehlikeye uğrar da halka heyecan verme, zafere inandırma
lâzım gelirse bugünkü neslin anlıyacağı yazıları Safahat’tan başka nerede bulacağız acaba?”
Sezai Karakoç da, Mehmet Akif’in şiiri ile ilgili olarak, “Bir savaşta, askerleri heyecanlandırmak
için komutanın yaptığı bir konuşmadır Akif’in şiiri” şeklinde bir hüküm vermektedir. Karakoç’un
verdiği bu genel hükümden hareketle, Mehmed Akif’i bir moral subayı, İstiklâl Marşı’nı da bir moral
eğitimi aracı olarak kabul etmek suretiyle, İstiklâl Marşı için özel bir hüküm, “Bir savaşta, İstiklâl
Savaşı’nda, askerleri heyecanlandırmak için komutanın, moral subayının askerlere hitaben yaptığı bir
konuşma, bir moral konuşmasıdır İstiklâl Marşı” şeklinde bir hüküm verilebilir.
SONUÇ
Mehmet Akif Ersoy günümüzde hatta Türk tarihinin en önde gelen destan şairlerinden biridir.
Şiirleri edebiyat tarihimizde büyük önem taşır. Şiirlerinde bazen düşünce, bazen duygu ön plandadır.
İstiklâl Marşı, millî birliği kuvvetlendiren, millî duyguları coşturan, vatan sevgisini, paylaşılan
ortak değerleri ve ülküyü anlatan, Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri
olmuştu. İstiklâl Marşı ile millî haykırış, direniş, heyecan ve meşru bir savaşın sömürgeciliğe karşı ilk
kez verilişi ortaya konulmuştu. Mehmet Akif Ersoy, milletinin geleceğine yön veren, milletinin sesi
olan önemli şahsiyetlerden biridir. Hayat anlayışı, davranışları, mütavazılığı ve ebedileşmiş muhteşem
eserleri ile Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyat tarihinde ölümzüzleşmiştir.
Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair tabiatının
heycanlarıyla dalgalanan, edebi bakımın kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şairidir. İstiklal Marşı
yazmış olması bakımından da Milli Şair ünvanını almıştır.
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İSTİKLAL MARŞI’NA DOĞRU MEHMET AKİF’İN ŞİİRİ
MEHMET AKIF POETRY TOWARDS
THE NATIONAL ANTHEM
Fazıl GÖKÇEK*

Abstract
Mehmet Akif, who began to be known in literary communities with his poems written since the
early 1890s, gained the identity of the poet known today with his poems published after the Second
Constitutional Era. Mehmet Akif, who expressed the problems of both Istanbul and the Turkish as well
as Islamic World with his poetry books subsequently published since his first book, Safahat, was invited
to Anatolia at the beginning of the War of Independence and he responded to this invitation without
hesitation. He became one of the leading figures of the War of Independence, both with his writings and
speeches as an intellectual and with his poems as a poet. Mehmet Akif was the first name that came to
mind when the Turkish Grand National Assembly needed a national anthem. In this memory, it is certain
that the content of the poems he wrote until that day was decisive. In a sense, he seems to have prepared
the Turkish National Anthem with the poems he had written until that day. When looking at the poems
that Mehmet Akif wrote earlier, it can be seen that there are many verses in them that remind you of the
expressions in the Turkish National Anthem. In this paper, the similarities and differences between the
poet's previous poems and the National Anthem will be shown and this relationship will be tried to be
put forward concretely.
Giriş
İstiklal Marşı, bir yönüyle Milli Mücadele’nin gerçekleştiği yıllarda milletimizin içinde bulunduğu
ruh hâlini yansıtırken diğer taraftan da Mehmet Akif’in geriye dönük olarak yaklaşık otuz yılda
oluşturduğu özgün şiir üslubunun bir yansımasıdır. Elbette belirleyici olan yazıldığı günlerin havasıdır,
ancak İstiklal Marşı’nı değerlendirirken Mehmet Akif’in mensubu bulunduğu millet tarafından “milli
şair” olarak kabul edilişini sağlayan geçmiş şiir birikimini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu
bildiride bu şiir birikiminin neyi ifade ettiğini ortaya koymaya ve bir milli marş ihtiyacı doğduğunda
gözlerin neden Mehmet Akif’e çevrildiğini göstermeye çalışacağız.
İlk şiir denemelerini 1890’lı yıllarda yapmış ve çoğunu yayınlamadığı veya dergi ve gazetelerde
çıkanları da kitaplarına almadığı pek çok şiir yazmış olmakla birlikte, Mehmet Akif’in bugün tanınan
şair kimliğini kendisine kazandıran şiirleri II. Meşrutiyet döneminden sonra yayınladıklarıdır. Bu
şiirlerin hemen tamamı önce Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşat mecmuasında yayınlanmış, daha sonra
1911-1917 yılları arasında birbiri peşi sıra çıkan ilk beş şiir kitabında yer almıştır. 1924 yılında
kitaplaşacak olan Asım, İstiklal Marşı’nın yayınlandığı sırada Sebilürreşat’ta tefrika edilmektedir. Son
şiir kitabı Gölgeler ise 1934 yılında Mısır’da yayınlanacaktır. Dolayısıyla “İstiklal Marşı’na kadar
Mehmet Akif’in şiiri” ifadesinden anlaşılması gereken, ilk beş şiir kitabına giren şiirler ile Asım’ın bu
tarihe kadar yazılmış olan kısımlarıdır.
Mehmet Akif’in ilk şiir kitabı 1911 yılında yayınlanmıştır. Bu kitaba verilen Safahat adı, sonraki
kitaplarda da üst başlık olarak kullanılacaktır. Bu ilk kitapta yer alan şiirlerin çoğu, muhteva
bakımından, yardıma veya acımaya muhtaç durumdaki toplum kesimleri ile ilgilidir ve biçim olarak
manzum hikâye tarzında kaleme alınmışlardır. “Hasta”, “Küfe”, “Bayram” gibi şiirlerde çocukların,
“Meyhane”, “Köse İmam” ve “Kocakarı ile Ömer”de kadınların, “Yemişçi İhtiyar”, “Seyfi Baba”, “Kör
*
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Neyzen” gibi şiirlerde ise yaşlıların içinde bulunduğu güçlükler tasvir edilmiştir. Bu kitaptaki şiirler
toplum sorunları ile ilgili olmakla birlikte, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu genel siyasi durum
veya inkıraza ilişkin bir üst bakış ve yorum içermezler. Ancak milleti oluşturan toplum kesimlerinin
meselelerini dile getiriyor olmaları sebebiyle, bu şiirlerle Mehmet Akif “milli şair” olarak anılmaya
başlanmıştır. İstiklal Marşı’nın genel havası ile bu kitaptaki şiirler arasında doğrudan doğruya ilişki
kurmak zordur. Ancak aranırsa üslup bakımından bazı benzerlikler bulunabilir.
Mehmet Akif’in “milli şair” unvanına “İslam şairi”, unvanını da ekleyen kitap, 1912 yılında
yayınlanan Süleymaniye Kürsüsünde’dir. Gerçekten de bu kitapta yer alan ve bir gezgin-vaizin kürsüden
cemaate hitabı biçiminde düzenlenmiş bu manzum hikâyede Mehmet Akif, bir bakıma Osmanlı Devleti
ve daha çok da İstanbul özelinde kalan ilk şiir kitabından farklı olarak İslam dünyasına açılmış ve Türk
ve İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu tasvir etmiştir. Bu tasvir pek iç açıcı değildir. İstiklal
Marşı’nda göreceğimiz özgüven bu uzun manzum hikâyede yoktur. Dolayısıyla bu kitapla İstiklal Marşı
arasında muhteva bakımından kurulacak ilişki, bir “zıtlık” ilişkisi olabilir.
Bana siz âlem-i İslâm’ı sorun, söyleyeyim;
Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim.
Şark-ı Aksâ’dan alın, Mağrib-i Aksâ’ya kadar,
Müslüman yurdunu baştanbaşa kaç devrim var! (Ersoy, 2007a: 34)
diyerek “âlem-i İslâm”ı defalarca dolaştığını belirten vaizin1 gördükleri iç açıcı şeyler değildir.
Öyle ki daha konuşmasının başında
Beni yormuştu bu yıllarca süren yolculuğun,
Daha başlangıcı... Lâkin gebereydim yorgun,
O zaman belki devam eyleyemezdim yoluma (Ersoy, 2007a: 34)
diyecek kadar bezgin ve bedbindir.
İkinci Meşrutiyet’ten önceki devri tasvir ederken
Kışla yok, dâire yok, medrese yok, mektep yok;
Ne kılıç var, ne kalem... Her ne sorarsan, hep yok! (Ersoy, 2007a: 36)
diyen vaizin bürokrasi ve ilmiye sınıfı ile birlikte orduyu ve askerleri de “yok”lar arasında sayan,
milletin ancak “İsrafil’in suru”nu işitince kalkacağını düşünecek kadar umutsuz bakışı ve
değerlendirmesi ile “kahraman ordumuza” ithaf edilen ve yıldızı ebediyen parlayacak milletten söz eden
“İstiklal Marşı” arasındaki fark açıktır. İki eserde üzerinde durulan unsurlar aynıdır: ordu ve millet.
Fakat bu unsurlara yüklenen anlam veya bu unsurlar karşısında şairin aldığı tavır farklıdır. Süleymaniye
Kürsüsünde’de ordu tefessüh etmiş bir kurum olarak tasvir edilir. Milleti oluşturan toplum kesimleri
olan ulema sınıfı, aydınlar, askerî ve sivil bürokrasi ve yöneticiler ile geniş halk yığınları da temsil
ettikleri fikirler ve gösterdikleri davranışlarla şairi umutsuzluğa sevk etmektedir. Buna karşılık İstiklal
Marşı’nda her iki unsur da (ordu ve millet) şairin geleceğe ilişkin umudunu arttırmakta, ona güven
vermektedir.
Mehmet Akif’in üçüncü şiir kitabı olan Hakkın Sesleri, daha da umutsuz bir ruh hâlinin egemen
olduğu şiirlerden meydana gelir. Dolayısıyla bu kitapta yer alan şiirlerle İstiklal Marşı’nın ruhu ve
muhtevası arasında da tam bir zıtlık vardır. Kitabın ilk şiiri olan ve “İlâhî, emrinin âvâre bir

1

Kitapta vaiz olarak kişileştirilen karakterin Sırat-ı Müstakim’de yazıları yayınlanan ve Mehmet Akif’in de yakından tanıdığı
Tatar asıllı seyyah Abdürreşit İbrahim olduğu bilinmektedir. Abdürreşit İbrahim’in Âlem-i İslam ve Japonya’da İntişar-ı
İslamiyet adlı eseri Süleymaniye Kürsüsünde ile aynı yıl yayınlanmıştır. Kitabı oluşturan bazı bölümler daha önce Sırat-ı
Müstakim’de yayınlanmıştır. Abdürreşit İbrahim hakkında şu kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmaktadır: Eşref Edib, “Meşhur
İslâm Seyyahı Abdürreşid İbrahim Efendi”, İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, nr. 53-54, s. 3-4; Nadir Devlet, Rusya
Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905–1917), Ankara, 1985; Mustafa Uzun, “Abdürreşid İbrahim”, TDVİA, c. 1, ss. 294295; İsmail Türkoğlu, Sibiryalı Meşhur Seyyah Abdürreşid İbrahim, Ankara, 1997 [Bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu
çalışmanın eksikleri, aynı araştırmacının “Abdürreşid İbrahim’in Bilinmeyen Yılları” (Toplumsal Tarih, S. 19, Temmuz 1995,
ss. 13-17) yazısıyla tamamlanmıştır.]; M. Zihni Hızaloğlu, “Büyük İslâm Seyyahı Abdürreşit İbrahim ve Fikirleri”, İslâm, nr.
10, 1957, ss. 8-10, nr. 11, 1957, ss. 23-25. Ayrıca Toplumsal Tarih dergisinin 19 ve 20. sayılarındaki (Temmuz, Ağustos 1995)
Abdürreşid İbrahim dosyasında dikkate değer yazılar bulunmaktadır.
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mahkûmudur âlem” mısraıyla başlayan2 şiirde yer verilen unsurların birçoğu İstiklal Marşı’nda da
karşımıza çıkar. “Millet”, “hürriyet”, “hak”, “sancak” “ezan”, “hilal”, “(doğmaz/doğacak) gün”, “celal”
her iki şiirde ortak olan kelimelerdir. Hakkın Sesleri’ndeki şiirde İslam dünyasını oluşturan ve “bir
buçuk milyar” olduğu sanılan “millet”in içinde gerçekte “tek bir nefer”in bile olmadığı şeklinde son
derece karamsar bir tespit vardır. Millet, şairin kullandığı ifadeyle adeta “yok”tur. “Sabahü’l-hayr-ı
hürriyet leyl-gûn” olmuştur, dolayısıyla hürriyet de yoktur. Hak “yerlerde kalmış”, sancak “sernigûn”
olmuştur. Hilâlin “işrak”ı geçmiş, “ezanlar” susmuştur ve “yerlerde kalmış hak”ların “ihkak”ı “doğmaz
gün”leri beklemektedir. Allah “cemal”iyle değil hep “celal”iyle “tecelli” etmektedir:
Şu sessiz kubbenin altında insandan eser yokmuş!
Diyorduk: “Bir buçuk milyar!” Meğer tek bir nefer yokmuş!
Bu hissiz toprağın üstünde mazlûmîne yer yokmuş!
Adâlet şöyle dursun, böyle bir şeyden haber yokmuş!
Bütün boşlukmuş insanlık; Ne istersen, meğer yokmuş!
(…)
Sabâhü’l-hayr-ı hürriyyet, ilâhî, leyl-gûn oldu;
Karanlık bir hezimet her taraftan rû-nümûn oldu!
Şehâmet gitti; gayret söndü; kudretler zebûn oldu.
O mevcâ-mevc sancaklar ne müdhiş ser-nigûn oldu!
Sukūtun dehşetinden kalb-i rahmet, belki, hûn oldu:
Ezanlar sustu... Çanlar inletip durmakta âfâkı.
Yazık: Şark’ın semâsından Hilâl’in geçti işrâkı!
Zaman artık Salîb’in devr-i istîlâsı, ilhâkı.
Fakat, yerlerde kalmış hakların ferdâ-yı ihkākı,
Ne doğmaz günmüş ey âcizlerin kudretli Hallâk’ı!
(…)
Tecellî etmedin bir kerre, Allah’ım, cemâlinle!
Şu üç yüz elli milyon rûhu öldürdün celâlinle!
Oturmuş eğlenirlerken senin -hâşâ- zevâlinle,
Nedir ilhâdı imhâlin o sâmit infiâlinle?
Nedir İslâm’ı tenkîlin bu müsta’cel nekâlinle? (Ersoy, 2007b: 34)
Bu ve benzeri kavramlar etrafında oluşturulan karamsar hava Hakkın Sesleri’ndeki bütün şiirlerde
görülmektedir. Buna karşılık, bilindiği gibi, İstiklal Marşı’nda tam tersi bir atmosfer vardır. Şair milletin
hâli ve özellikle de istikbali konusunda büyük bir güven duygusu içerisindedir. Daha ilk dizelerde,
yurdun tüten tek bir ocağı kaldıkça al sancağın dalgalanmaya devam edeceğini, milletin yıldızı olarak
göklerde parlayacağını ve son kıtada da hilalin ebediyen izmihlal yaşamayacağını, bu milletin istiklali
hak ettiğini büyük bir özgüvenle haykırır. Ancak içinde bulunulan durum ve şairin ruh hali ile ilgili
olarak yüklenen anlam farklı olsa da vurgulanan kavramlar aynıdır. Dolayısıyla “İstiklal Marşı”nı tahlil
ederken Hakkın Sesleri’ndeki şiirleri, özellikle de kitaptaki ilk şiiri hatırlamak gerekir.
Mehmet Akif’in dördüncü şiir kitabı Fatih Kürsüsünde, düzenleniş tarzı bakımından Süleymaniye
Kürsüsünde’ye benzer. Bu kitapta da uzun soluklu tek bir manzum hikâye bulunmaktadır ve bu manzum
hikâyenin üçte ikilik kısmı bir vaizin cami kürsüsünde verdiği vaaz olarak düzenlenmiştir. Eserin üçte
birlik ilk kısmı ise iki arkadaşın Eminönü’nde vapurdan indikten sonra Fatih Camii’ne doğru yürürken
aralarında ettikleri sohbet olarak kurgulanmıştır. Bu iki arkadaştan biri muhafazakâr, dolayısıyla
geleneksel değerlere bağlı, diğeri ise nispeten alafranga meşrep ve Batıcıdır. İlkinin amacı Fatih
2

Bu kitaptaki şiirlerin biri (“Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi”) dışındakilerin başlığı yoktur, şair birtakım ayet ve hadisleri başlık
olarak kullanmış, bu ayet ve hadislerin bir çeşit çok serbest yorumunu yapmıştır.
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Camiinde verilecek olan vaazı dinlemektir, bunun için yola çıkmıştır. Diğeri ise “sarıklı milleti”ne karşı
önyargılıdır ve “herze dinleme” niyetinde değildir. Fakat arkadaşının vaazı birlikte dinlemek için ısrar
etmesi üzerine hatırını kıramayarak o da camiye girer ve birlikte vaizi dinlerler.
Vaizin konuşması çalışma fikri üzerine kurulmuştur. Vaazın büyük bir kısmında vaiz, güneş
sistemi ve etrafındaki gezegenler üzerinden, yeryüzündeki her unsurun kendi sorumluluğunu yerine
getirmesi ile ancak evrenin düzeninin devam edebileceği, bunun için de çalışmak gerektiği fikrini telkin
eder.
Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir
Çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir (Ersoy, 2007c: 43)
beyti vaaz boyunca bir laytmotif gibi tekrar edilir. Vaiz, konuşmasının sonuna doğru “mücahit olan
Garp”ın nasıl çalışarak ilerlediğini ve Şark’ın çalışmadığı için nasıl “geri” kaldığını söyler ve bu
tespitinin nasıl gerçeği yansıttığını göstermek için “Şark”ı ve onun bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin
durumunu gözler önüne seren çeşitli sahneler tasvir eder. Şark’ın, böyle devam ederse, yakında
yeryüzünde yeri bile kalmayacaktır:
Dönün de âtıl olan Şark’ı seyredin. Ne geri!
Yakında kalmayacak yeryüzünde belki yeri! (Ersoy, 2007c: 57)
Vaizin Doğu ve İslam dünyasına ilişkin olarak “leş”, “cenaze”, “irin”, “geberme”, “sürünme” gibi
kelimeleri kullanarak yaptığı bu tasvir son derece rahatsız edicidir. Bu tasvire göre İslam dünyası
hayatiyetini kaybetmiştir ve bir cenazeye benzemektedir, nasibi “girye-i hüsran”dır, “ruh-ı umumi” ile
birlikte “istiklal” de “sukut” etmiştir:
Zaman zaman görülen âhiret kılıklı diyâr;
Cenâzeden o kadar farkı olmayan canlar;
Damarda seyri belirsiz, irinleşen kanlar;
Sürünmeler; geberip gitmeler; rezâletler;
Nasîbi girye-i hüsrân olan nedâmetler;
Harâb olan azamet, târumâr olan ikbâl;
Sukūt-ı rûh-ı umûmî, sukūt-ı istiklâl; (Ersoy, 2007c: 58)
“Nasıldın ey koca millet? Ne oldu âkıbetin?” sorusunu soran vaiz, sorunun cevabını da kendisi
verir:
Damarlarındaki kan âdetâ irinleşmiş;
O çıkmak istemeyen can da bir yığın leşmiş!
İâde etmenin imkânı yoksa mâzîyi,
Bu mübtezel yaşayıştan gebermen elbet iyi.
Gebermedik tarafın kalmamış ya pek, zâten...
Sürünmenin o kadar farkı var mı ölmekten?
Sürünmek istediğin şey! Fakat zaman peşini
Bırakmıyor, atacak bir çukur bulup leşini! (Ersoy, 2007c: 59-60)
Bu tasvir ve tespitlerdeki bütün olumsuz sıfatlar, İstiklal Marşı’nda “istikbal”i “hak” ettiğini büyük
bir özgüvenle dile getirdiği “millet”le ilgilidir ve iki şiir arasında bu bakımdan yine tam bir zıtlık vardır.
İstiklal Marşı’na doğru gelirken Mehmet Akif’in şiirinde “millet”i oluşturan unsurlara ilişkin
olarak bakışın değişmeye başladığını, Safahat’ın beşinci kitabı olan Hatıralar’da görürüz. Bu kitaptaki,
Hakkın Sesleri’ndeki şiirler gibi bir ayetin3 serbest yorumu şeklinde kaleme alınmış olan ilk şiirin birinci
bölümünde Mehmet Akif, yine Hakkın Sesleri’ndeki şiirlerdekine benzer karamsar bir tablo çizer ve
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum dolayısıyla Allah’a sitem ve hatta -Nurettin Topçu’nun
kullandığı anlamıyla- “isyan” eder. (Topçu, 2006: 81-88) Ancak şiirin ikinci bölümünde, yaşadığı
3

Bakara suresinin 286. ayetinin bir kısmı: “Takat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme, Allah’ım...”
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bütün facialara rağmen bu “millet”in asla yılmadığını söyleyerek atmosferi birden bire değiştirir. Bu
şiir sanki Akif’in şiirinde umutsuzluktan umuda, karamsarlıktan iyimserliğe geçişte bir dönüm noktası
gibidir:
Lâkin bu cehennem onu yıldırdı mı? Asla!
İ’lâya seğirtip duruyor nâmını hâlâ.
Kum dalgalarından geçiyor öyle şitâbân:
Gûyâ o sabâ, geçtiği çöller de hıyâbân.
Kar kütlelerinden iniyor öyle yaman ki:
Bir çağlayan akmakta yarıp taşları sanki.
Kızgın günün altında beyâbânı dolaştı;
Yalçın buzun üstünde sekip dağları aştı.
Artık gidiyor: Hakk’a varan bir yolu tutmuş,
Allah’a bakan gözleri dünyâyı unutmuş.
Cûş eyleyedursun geriden nevha-i hüsrân...
Yâdında onun şimdi ne mâtem, ne de hicrân!
Yâdında değil lânesinin hüzn-i elîmi,
Yâdında değil yavrusunun tavr-ı yetîmi;
Yâdında değil doğduğu, ter döktüğü toprak;
Yâdında kalan hâtıra bir şey, o da ancak:
Gökten ona “Yüksel!” diyen ecdâd-ı şehidi!
Artık o da yükseldi, fakat yerde ümîdi:
Bir böyle şehîdin ki mükâfâtı zaferdir,
Vermezsen, ilâhî, dökülen hûnu hederdir! (Ersoy, 2007ç: 24-25)
Bu mısralarda şair sanki Çanakkale Savaşları ile gerçekleşecek olan silkinişi önceden sezmiş
gibidir. Bu esasen çok şaşırtıcı değildir. Mehmet Akif, içinde yaşadığı zamanın olaylarını en doğru
şekilde gören ve tahlil eden bir şairdir. Sorunlara doğru çözüm önerileri getirebilmesinin arkasında,
içinde yaşadığı zamanı gerçekçi bir gözle görmesi ve isabetli teşhisler koyması vardır. Şiirin bu
naklettiğimiz bölümü, altıncı kitabı “Asım’ın nesli”nde somutlaştırdığı umudu ve iyimserliği temsil
eden Hocazade’nin dile getirdiği mısraların bir ön hazırlığı gibidir.
… Çocuklar koşuyor, aç çıplak,
Cebheden cebheye arslan gibi hiç durmayarak.
Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile;
Yüz göz olmuş bu çocuklar ölümün şahsiyle!
Cebhenin her biri bir kıt’ada, etrafı deniz;
Kara dersen daha dehşetli: Ne yol var, ne de iz.
Harekâtın görüyorsun ya, Hocam, en kolayı,
Yalın ayak Kafkas’ı tutmak, baş açık Sînâ’yı!
Yapılır zannediyorsan, bakalım, sen de soyun...
Kıt’a kapmak, köşe kapmak değil artık bu oyun. (Ersoy, 2007d: 104-105)
Hatıralar’da önceki kitaplarındaki karamsarlığı devam ettiren şiirler çoğunluktadır, fakat bunların
yanı sıra, yukarıda örneklediğimiz şiir ve “Berlin Hatıraları” gibi, “İstiklal Marşı”ndaki havayı ve ruhu
müjdeleyen şiirler de vardır.
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“Berlin Hatıraları”, adının da işaret ettiği üzere Mehmet Akif’in Almanya seyahati ile ilgilidir.
Mehmet Akif, 1914 yılı sonunda Harbiye Nezareti’ne bağlı Teşkilât-ı Mahsusa4 tarafından kurulan bir
heyet içerisinde, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlara esir düşen Müslümanları bilinçlendirmek için
Berlin’e gitmiştir. Berlin’de bir taraftan savaşın seyrini takip eden şairi, Çanakkale’de gösterilen direniş
umutlandırmış ve bu umut “Berlin Hatıraları” şiirine yansımıştır. Bu uzun soluklu manzum hikâyeye
de başlangıcında karamsarlık hâkimdir. Yakından gördüğü Batı medeniyeti ile mensubu bulunduğu
dünyayı karşılaştıran şair ikincisi adına umutsuzdur. Fakat bir müddet sonra, muhtemelen şiirin kaleme
alındığı süre içerisinde Çanakkale’ye ilişkin olarak aldığı haberlerin kendisinde yarattığı iyimserlikle
umutsuzluk yakarışa ve yakarış umuda dönüşür. Adeta uzaktan “Boğaz”ı seyreden şair, onunla
konuşmayla başlar, umudunu ve beklentilerini dile getirir. Bu beklentilere Boğaz adına Türk ordusunun
neferleri cevap verecektir:
Sen ey Boğaz ki, uzattın da âhenîn kolunu,
Zavallı yurdumu tehdîd eden deniz yolunu,
Cihâna karşı asırlarca bağladın durdun;
Açık değil ya henüz rehgüzâr-ı mesdûdun;
Yerinde kaldı ya kıblem, harîm-i imânım?
Hudâ rızâsı için söyle, pek perîşânım!
Uzakta olmama rağmen civâr-ı zârından,
Civârım inliyor âvaz-ı ihtizârından!
Şu anda cebheni görmekteyim: Ateş yağıyor;
Bulutların biri binlerce yıldırım sağıyor!
Nigâhı bin bu kadar mil mesâfeden kavuran,
Alevleriyle beraber, o seyle karşı duran,
Karaltılar nedir, asker mi taş mı, gölge midir?
Hudâ rızâsı için, seçmiyor gözüm, bildir. (Ersoy, 2007ç: 81)
“Boğaz”a seslenişin ardından şair sözünü “mücahidin-i kiram”a yöneltir ve bu kez onlardan
kendisindeki ümidi doğrulayacak şeyler söylemelerini bekler:
Hudâ rızâsı için ey mücâhidîn-i kirâm!
Sebâtı kesmeyiniz, çünkü, sâde sizde ümîd;
Dönerseniz ebediyyen söner gider Tevhîd,
Harîm-i Hak yıkılır savletiyle evhâmın.
O elde tuttuğunuz yer hayât-ı İslâm’ın
Yegâne ukdesidir. Yâd ayak basarsa eğer,
Olur meâlimi dînin bir anda zîr ü zeber!
Ümîdi sizde kalan üç yüz elli milyon cân
-Ki hasta göğsünü yıkmakta şimdiden helecânKopup damarları şîrâzesiz kitâba döner;
Kalır sahâifi yerlerde, rast gelen çiğner!
Minâreler sökülür sînesinden âfâkın;
Fezâya söylemez artık lisânı Hallâk’ın!
4

Bu teşkilat hakkında Amerika’da hazırlanan bir doktora tezi Türkiye’de de yayımlanmıştır: Philip H. Stoddard, Teşkilât-ı
Mahsusa (Çev. Tansel Demirel), Arma Yayınları, İstanbul, 3.bs., 2003, 231 s. Kitabın yazarına göre bu teşkilât, II.
Abdülhamit’in hafiye sisteminin devamıdır. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimi tarafından yenilenerek günün
şartlarına uyarlanmıştır. Yine yazara göre söz konusu teşkilât “Osmanlı Devleti’ni savunmak için kullanılabilecek her türlü
aracı kullanmış”tır. Bunlar içerisinde “Müslüman dayanışmasını güçlendirmek için İslâm birliği propagandası” yapmak da
vardır. Age., s. 7-9. Mehmet Akif’in bu teşkilâttaki görevini bu bağlamda düşünmek gerekir.
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On üç, on üç buçuk asrın ne varsa kalbinde
Havât-ı mâziyemizden, şu ân için, zinde:
Boğar da hepsini bir bir tutup nisyân,
Bütün mefâhirimiz bir serâb olur o zaman!
Göçer hazîre-i târîhe beyti Mevlâ’nın;
Çürür gider ayak altında göğsü Kur’ân’ın!
Bilirsiniz ki, hemen, yüz, yüz elli yıldır, biz,
Ne varsa elde verip muttasıl çekilmedeyiz!
Ömer’lerin, Yavuz’un biz vefâsız evlâdı,
Sıyânet eylemedik yâdigâr-ı ecdâdı.
Ne yâr-ı cândı o, lâkin biz olmadık ona yâr;
Sonunda parçalanıp yurdumuz, diyâr diyâr,
Küçüldü öyle ki: Yoktur yaşatmak imkânı,
Dönüp de arkaya nâmûsu, dîni, vicdanı!
Evet, bu hisler için bir mezâr olur ancak,
Kalırsa elde nihayet beş on karış toprak!
Enîn içinde vatan... Kıymayın şu mazlûma,
Hudâ rızâsı için ric’at etmeyin!.. (Ersoy, 2007ç: 82-83)
Nihayet askerler şaire cevap verirler. Bu tam da şairin istediği cevaptır. Şiirde askerlerin
konuşturulduğu bölüm “İstiklal Marşı”nın müjdesi gibidir:
-Korkma!
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çadırsa;
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
Değil mi cebhemizin sînesinde îmân bir;
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdân bir;
Değil mi sînede birdir vuran yürek... Yılmaz!
Cihan yıkılsa, emin ol, bu cebhe sarsılmaz!
Nasıl ki yarmadan âfâkı pâre pâre düşer,
Hudâyı boğmak için saldıran cünûn-i beşer;
Nasıl ki nûr-i hakîkatle çarpışan evhâm;
Olur şerâre-i gayretle âkıbet güm-nâm,
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşr olacak.
Yakında kurtulacaktır bu cebhe...
- Kurtulacak?..
Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim...
Demek ki ölmüyoruz.
Haydi arkadaş gidelim! (Ersoy, 2007ç: 83-84)
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Hatıralar’dan naklettiğimiz ve 1915 yılında kaleme alınmış olan bu parçalar, ruh ve atmosfer
bakımından Asım’daki Çanakkale ile ilgili bölümler ve “İstiklal Marşı” ile büyük benzerlik
göstermektedir. Artık Mehmet Akif tarafından “millet” ve “ordu” olumlu sıfatlarla anılmaktadır ve
bunlar şairin iyimserliğini arttıran, umudunu besleyen unsurlardır.
Sonuç olarak, Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’ndan önce yazdığı şiirlerdeki, millet, bayrak, sancak,
hilal, ezan gibi kavramlar üzerinden oluşturduğu karamsar hava, 1915 yılının başlarından itibaren
değişmeye başlamış ve bu değişim 1917 yılında yayınlanan Hatıralar ve 1919 yılından itibaren
Sebilürreşat’ta tefrika edilmeye başlanan Asım’da görülmeye başlamıştır. Onun bu tarihe kadar
gerçekleştirdiği şiir faaliyeti ve olaylar karşısında aldığı tavır ve Milli Mücadele başladığında hiç
tereddüt etmeden bu mücadeleye katılmak için Anadolu’ya geçmiş olması, bir milli marş ihtiyacı ortaya
çıktığında, meseleyle ilgili olan herkesin dönüp Mehmet Akif’e bakması sonucunu doğurmuştur.
Mehmet Akif de bu beklentinin ne kadar haklı olduğunu, kaleme aldığı “İstiklal Marşı” ile göstermiş,
bu beklentiyi boşa çıkarmamıştır.
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MEHMET ÂKİF VE YAHYA KEMAL’İN SÜLEYMANİYE’Sİ
Fikret USLUCAN

Giriş
I. Cami, Külliye, Süleymaniye Camii
I.1. Cami
Hz. Muhammet, hicret ettiğinde, Medine’ye varınca ilk iş olarak bir mescit yaptırdı (Mescid-i
Nebevî). Hemen ardından mescidin yanına kendi ikameti için bir oda, genç sahabelere ders verilmesi için
başka bir oda ilave edildi. Bu mescit yalnızca bir mabet, bir ibadet yeri olarak değil; aynı zamanda bir
hükumet merkezi / binası olma işlevine de sahipti.
Cabir bin Abdullah’tan rivayet edilen bir hadiste “… yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Bunun
için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin…” (Buhari,
Salât, 56; Müslim, Mesâcid: 3) denilmektedir.
Mescit kelimesinin anlamı, “secde edilen yer, Tanrı’ya kulluk edilen mekan”dır. Bunu yukarıdaki
hadis metniyle birlikte biraz açarsak, “Yeryüzünde, temiz olmak kaydıyla, Allah’a kulluk edilen her yer
mescittir, mescit hükmündedir.” Allah’a kulluk etmek ise, ondan başka hiçbir mutlak otorite tanımamak,
ondan başkasının önünde eğilmemek, ondan başkasına kul olmamak demektir ki bu da bireyin
özgürlüğüdür.
Bu durumda “Mademki yeryüzü mescit kılınmış, niçin mescitler, mabetler inşa ediliyor?” sorusu akla
gelmektedir. İslam dışındaki dinlerin her birinin mabetleri olduğundan onlarla bir yarışa mı giriliyor?
Elbette değil. Bir mabet, yalnızca bir mabet değildir. Bir mabet, mabet olmanın yanında, aynı zamanda bir
mabetten başka daha pek çok şeydir. Bir mabet, bir ibadet mekânı olmanın yanında, onu inşa eden milletin
mimarisini, plastik sanatlarını, musikisini, dini ve millî heyecanını, şehirciliğini, sosyolojisini,
kurumsallaşmasını, medeniyetini, maddi kültür unsurlarını, sosyal psikolojisini, toplumsal bilinçaltını,
beşeri ilişkilerini, siyaset geleneğini, topluma hizmet anlayışını, millî estetik zevkini de yansıtmakta ve
temsil etmekte; ayrıca devletin ve milletin o coğrafyayı vatan kılmasının ve sahiplenmesinin de bir belgesi
ve göstergesidir.
Türk, İran, Arap, Hint, Afrika, Endonezya coğrafyalarında inşa edilmiş camilerin hepsinin işlevi
aynıdır. Müslümanlar gelir orada bireysel olarak veya cemaat halinde namaz kılarlar. Hepsinin kapıları,
kubbesi, minaresi, avlusu, revakları, pencereleri, mihrabı, minberi, kürsüsü, müezzin mahfili, son cemaat
yeri, avizeleri, duvar ve kubbe süslemeleri vardır; ama şekil bakımından hiçbiri diğerine benzemez.
Sözünü ettiğimiz ortak noktaların görünüm olarak birçok farklılığı vardır. Bu farklılıklar aynı dinin
mensubu olan milletlerin millî, manevi, dünyevi bakış açılarındaki farklılıklardır. Bir milletin sosyal
hayatında meydana gelen değişiklikleri bile mabet mimarisinde görmek mümkündür. Farklı asırlarda
İstanbul’da yapılmış selatin camilerinin1 mimarisi bu iddiaya önemli birer örnektir. 16. yüzyıldaki Osmanlı
cami mimarisiyle 18 ve 19. asır Osmanlı cami mimarisi mukayese edildiğinde farklılıklar hemen göze
çarpar. Batılılaşmayla birlikte Osmanlı cami mimarisinde ciddi değişiklikler olmuş, barok üslup resmi
mimaride kendini göstermiştir.
Hiçbir yükseltinin olmadığı bir ovadaki dağ veya tepe, hiçbir su kaynağının olmadığı bir arazide bir
pınar, hiçbir çalının yaşamadığı bir mekânda bir ağaç insanlar tarafından kutsanır. Bunun temelinde o tek
olan varlığın “Tanrı”yı hatırlatması, “Tanrı” gibi “tek” olması yatmaktadır.


1

Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun-Türkiye. ORCID: 00000002-7163-0531.
Osmanlı hükümdarlarının ve saltanat ailesinden olan kişilerin yaptırdığı camiler.
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Mimar Sinan, Osmanlı medeniyetine devletin kudret ve ihtişamını yansıtan yüzlerce eser kazandırmış
ve dünya mimari tarihinde hâlâ aşılamamış sanatçılardan biridir. Yüzlerce dev eser inşa eden ve büyük
mimarlar yetiştiren bu deha; çocukluğundan Kayseri’den çıkıncaya kadar geçen zaman içinde, ruhunu
muhtemelen ovanın ortasında “Tanrı’nın tekliği” gibi duran Erciyes’i seyrederek terbiye etmiş olmalıdır.
I.2. Külliye
Yerleşim yeri olmayan bir yerde cami inşa edildikten sonra o caminin çevresinde medrese, dergâh,
han, hamam, aş evi, şifahane, çarşı, kütüphane, mezarlık yapılır sonra bunları evler, sokaklar, mahalleler
çevrelerdi. Bunlar rastgele yapılmaz, planlanırdı. Böylece cami merkezli bir yerleşim yerinde çarşıda
ticaretle meşgul olan tüccarın gözünün önünde kabristan durur, tüccar akıbetini görür, aş evine, şifahaneye
kazancından katkıda bulunurdu. Orada yerleşenler de gelip geçen yolcular da caminin etrafında teşekkül
eden külliyeden istifade ederlerdi. Buradaki Müslümanlar, beş vakit namazı kılmak için aynı camide
buluşur, namaz öncesinde ve sonrasında görüşürlerdi. Dergâhta ruh terbiyesi verilir, medresede ilim
meclisleri kurulur, buralarda manevi kirlerden arınırken hamamda da maddi kirlerden temizlenilirdi. Bu,
her zaman böyle olmasa da külliyenin teşekkül ettirilmesindeki niyet buydu. Eğer cami bir yerleşim yerine
inşa edilecekse imkânlar ölçüsünde bu külliyenin de sığabileceği bir arazi seçilirdi. Bugün tarihi camilerin
bulunduğu yerlerde, camilerin yakınında, yukarıda belirtildiği gibi, külliyede yer alan diğer kurumlar
yoksa, iyi bilinmelidir ki geçen zaman içinde ya tahrip edilmiş, ya zamana dayanamayıp yıkılmış ve imar
edilmeyip yok olmasına göz yumulmuştur.
I.3. Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii, 1550-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a,
yukarıda ifade edilmeye çalışılan anlayışla düşünülüp bir külliye mantığıyla inşa ettirilmiştir. Osmanlı
Devleti’nin en ihtişamlı dönemi kabul edilen Kanuni’nin saltanat yıllarında bu eser, aynı zamanda
“devletin güç ve kudretini de temsil” (Çelik, 2021: 77) etmektedir.
Süleymaniye Camii ve külliyesi, farklı işlevleri olan yapı tiplerini topluca planlayan geleneksel
külliye anlayışının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. İstanbul sur içi tepelerinden biri
üzerine inşa edilen bu yapılar topluluğuna bakanlar, camiyi hemen görmelerine rağmen külliyeyi fark
edemezler. (Mülayim, 2010: 114)
Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan bu cami ve külliyesi, mimaride “Sinan okulu”nun zirve
eserlerinden bir olarak görülür. Osmanlı mimarisinin inşaat teknolojisindeki başarısını değişik
fonksiyonlara sahip bina tiplerine uygularken yeni bir aşamayı temsil ettiği gibi, “ayrıntıdan bütüne”
çeşitli zanaatlar ve sanatlar üstün bir tasarım anlayışıyla bu alanda bir araya geldiğinden (Mülayim, 2010:
114), cami ve külliye her zaman mimarların ve araştırmacıların dikkatini çekmiştir.
Cami ve külliyenin inşasından önceki planlama ve tasarım aşamalarında, geniş ve ayrıntılı fiziksel
bir ortam teşekkül ettirilirken yalnızca muazzam bir kubbeye sahip, anıt niteliğinde bir mabet inşa etmekle
yetinilmeyip, toplum hayatının birçok alanını kuşatan ve o hayata müdahil olan bir vakıf eseri ve
İstanbul’la bütünleşen bir şehir planlamasına da gidilmiştir. (Mülayim, 2010: 114)
İnşaat teknolojisinde bugünkü ilerlemelerle kıyaslandığında bile çok hızlı ilerleyen cami ve külliye
inşaatı, merkezde cami olmak üzere, bütün yapıları U düzenine göre sıralayan bir plana göre tasarlanmıştır.
Yaklaşık 60 dönümlük arazi üzerinde “farklı derecelerde eğitim veren medreseler (evvel, sânî, sâlis, râbi’),
dârülhadis, darülkurrâ, tıp medresesi, şifâhâne, sıbyan mektebi, imâret (darüzziyâfe ve tabhâne), han,
hamam, mimarın kendi türbesi ve çok sayıda sıra dükkan yer almaktadır.” (Mülayim, 2010: 115) Camiin
haziresine daha sonra Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın türbeleri inşa edilmiş, haziredeki
kabirler de gittikçe artmıştır.
II. Mehmet Âkif’in Süleymaniye’si
II.1. Süleymaniye Kürsüsünde şiirinin yazıldığı günlerde memleketin durumu
Mehmet Âkif, Süleymaniye Kürsüsünde şiirini yazdığı yıllarda 93 Harbi yaşanmış, çok sayıda
insan kayıpları olmuş; Sırbistan, Bosna, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Tunus ve Mısır ya emperyalist
devletlerin eline geçmiş ya da bağımsızlıklarını ilan etmişler ve neticesinde geniş toprak kayıpları
yaşanmıştı.
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Modernleşme çabaları ve çalışmaları çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde devam etmektedir. İç ve dış
borçlanmalar sebebiyle devletin ekonomisi çökmenin eşiğine gelmiştir. II. Abdülhamit’in tahtan
indirilip II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından yaklaşan Balkan Savaşları’nın ve I. Dünya
Savaşı’nın getirdiği bir gerilim imparatorluğun her yerinde hissedilmekte ve yaşanmaktaydı. Bütün
diğer aydınlar gibi Mehmet Âkif de bu gerilimden etkilenmektedir.
Diğer taraftan çoğunlukla birbirine muhalif olan aydınlar; milletin ve devletin gerçeklerinden uzak,
çoğu uygulama imkânı olmayan fikirler ileri sürmektedir. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil,
imparatorluk sınırları dışında yaşayan Müslümanların da çözülmesi gereken dini, millî, kültürel,
ekonomik, siyasi problemleri artarak devam etmekte ve bu coğrafyaların bazıları İstanbul’dan medet
ummaktadır. Hükumetin bu problemleri çözmeye gücü yetse de yetmese de bir mütefekkir olarak
Mehmet Âkif, bütün bunların ağırlığını üzerinde hissetmektedir. Süleymaniye Kürsüsünde şiiri, bu ruh
haliyle yazılır.
II.2. Âkif’in mısralarında Süleymaniye
Mehmet Âkif, kendi uzletine / fildişi kulesine çekilerek toplumsal konulu şiirler yazan bir şair
değildir. Hayatın ve mücadelenin içinde yer alarak, mükemmel gözlem kabiliyetini kullanarak bunu
şiirinde malzeme olarak kullanan bir şairdir. Kalbinde bir derdi vardır; onun bu derdi, mensubu olduğu
milletin ve ümmetin problemleridir. Hem bu problemleri hem de teklif ettiği çözüm önerilerini
şiirlerinde dile getirir. Hayatın her alanının onun şiirlerinde yer aldığı görülür.
Sezai Karakoç, onun bu özelliğini şu cümleyle ifade der: “Türk edebiyatında, Âkif kadar, hayatı
şiire ve şiiri hayata sokmuş başka bir şair yoktur.” (Karakoç, 2007: 37) Mehmet Kaplan da bu noktada
Sezai Karakoç’la aynı fikirdedir: “Türk edebiyatında onun kadar içinde yaşadığı devri bütün teferruatı
ile gören ve gösteren başka bir şair yoktur, denilebilir. Safahat, âdeta, muayyen bir nokta-i nazardan
tasvir edilen bir manzum romana benzer.” (Kaplan, 1984: 175) Safahat’ta her yönüyle en uzun şekilde
anlatılan cami, Süleymaniye’dir. Süleymaniye Kürsüsünde şiiri, Safahat’ın ikinci kitabını tek başına
teşkil edecek kadar uzundur. Eserin başında kısmen Eminönü’ndeki Yeni Cami ve ondan biraz daha
uzunca, Süleymaniye Camii’nin tasviri yer alır. Mehmet Âkif, “bütün zamanların en muhteşem eseri”
olarak gördüğü Süleymaniye’yi “ona layık bir ifade ile anlatabilmek için sanatının bütün imkanlarını”
kullanmıştır. (Öztürkmen, 1990: 65)
Şiirin ilk mısraları, okuyucuyu camiin ihtişamını ve müstesna kimliğini anlaması için psikolojik
olarak hazırlamak amacıyla yazılmış gibidir. Şair, Galata Köprüsü’nden geçtikten sonra hiç de iç açıcı
bir görünümü olmayan manzarayı mizahi bir dille (aslında hicvederek), anlatırken bir taraftan da
okuyucunun dikkatini ele alacağı konuya çekmek ister:
“Köprüden çok geçerim; hem ne kadar geçtimse,
Beni sevk etmedi bir kerecik olsun ye’se,
Ne Halîc’in o yosun çehreli miskin suları;
Ne onun hilkate küsmüş gibi durgun kenarı!
Herkesin hissi bir olmaz. Meselâ karşıdaki,
Sâhili, başbaşa vermiş, düşünen pis, eski,
Ağlamış yüzlü, sakîl evleri durdukça, sizin,
İçinizden acı şeyler geçecek hep… Lâkin,
Bak benim öyle değil. Siz de biraz şâir olun:
Mesela geçtiğiniz yalpa yapan tahta yolun,
Cedd-i merhumu aceb sal mı demekten ne çıkar?
Geliniz farz edelim biz bunu: Sâbih bulvar!
Köprüler asma imiş Avrupa âfâkında…
Varsın olsun, o da bir şey mi? Bizim Şark’ın da
Böyle daldırma olur… Hem açınız âsârı,
Köprünün nerde görülmüş, hani, tahte’l-bahrı?” (Ersoy, 2007 a: 25-26)
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Burada
“Beni sevk etmedi bir kerecik olsun ye’se,
Ne Halîc’in o yosun çehreli miskin suları;
Ne onun hilkate küsmüş gibi durgun kenarı!”
mısraları Âkif’in imanını ve karakterini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ümitsizlik ve
yeis; “Allah’ın inayetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zirâ, kafirlerden başkası Allah’ın inayetinden ümidini
kesmez.” (Yusuf Sûresi, ayet: 87), ayetine iman etmiş Âkif’in karakterinde, düşünce dünyasında,
inancında yoktur.
Köprüden geçtikten sonra karşısına ilk olarak Yeni Cami, ardından Süleymaniye çıkar. Âkif, önce
Yeni Cami hakkındaki duygularını anlatır. Çevredeki olumsuz manzaradan yani geri kalmışlığın ve göz
zevkini tırmalayan görüntülerden dolayı ye’se kapılacak olanlara, ümitsizlikten kurtulmaları için,
“Ya şu timsâl-i ilâhî de mi gitmez hoşuna?/
Öyle ta’zîb-i nigâh eyleme bedbin olarak,
Bırak etrafı da, karşında duran mabede bak.” (Ersoy, 2007 a: 26) der.
Ardından şair muhayyilesiyle camiin tasvirini yapar. Bu tasvirlerden anlaşılmaktadır ki zamanın
ve mekânın hoş olmayan, hatta pek acı olan şartları, nizamları ve manzarası içinde gönlü ferahlatacak,
içinde bulunulan maddi ve manevi sefilliğe karşı teselli bulunacak tek yer bu iki mabettir. Bu teselli,
“şanlı tarihin ve büyük dinin ışıklarıyla müminlerin ruhunu” aydınlatır. (Öztürkmen, 1990: 66)
Âkif, bu iki camiyi tasvir ederken, Türk İslam edebiyatında dini duygularını en mükemmel şekilde
terennüm eden şairlerden ayrılır. Mabetlerin mimari görünümü karşısındaki aşkını/duygularını
anlatırken “hem mabetten Mabud’a yükselişte hem de mabetten cemiyete inişte emsalsiz”dir.
(Öztürkmen, 1990: 67)
Bu iki eserden özellikle Süleymaniye, bulunduğu yer itibariyle de ihtişamına ihtişam katar. “Sur
içinde Vefa, Unkapanı, Eminönü, Tahtakale gibi canlı merkezlerin kuşattığı Süleymaniye semtinde
Beyazıt’tan Edirnekapı’ya uzanan eksenin kuzeyinde, bir sırt yapan arazinin Haliç’e doğru eğimli
yamacının en uygun yerine yapılmış olan külliye bu konumuyla Galata kıyılarından, hatta Üsküdar’dan
bakanlar için şehrin en etkili siluetini tamamlar. Sinan, Haliç’e hakim tepelerden birine bütün külliyeyi
yerleştirirken topografik konumu en verimli bir biçimde değerlendiren bir şehir planlamacısı olduğunu
göstermiştir.” (Mülayim, 2010: 114)
Şair, Yeni Cami’yi tasvir ettikten ve onun karşısındaki duygularını anlattıktan sonra gözlerin
yeniden çevredeki çirkin manzaraya dönmesine razı olmayarak okuyucusunun bakışlarını hemen
Süleymaniye'ye çevirtir:
“Dur da ma’buduna yükselmek için ilme basan
Ma’bedin hâlini gör, işte serâpâ iman!
Yüce dağlar gibi, âfâka düşerken sâye,
O, bekâdan daha câzib kesilen, âbideye,
Bir nazar, zevk-i bedi’îni yeter tatmine…
Durma öyleyse, urûc et o ziyâ âlemine.”
O ziyâ âlemi bilmez ki karanlık ne demek?
O semâvî yuva kirlenmedi, kirlenmeyecek.
Onu i’lâ eden etmiş ebediyyen i’lâ.
Etse dünyâları tufan gibi levs istilâ,” (Ersoy, 2007 a: 27)
İstanbul tarihi birçok depremi kaydetmiş, bu depremlerde pek çok eser yıkılmış, tahrip olmuştur.
Fakat Süleymaniye Camii, inşasının üzerinden geçen zaman zarfında yaşanan depremlerin hiçbirinden
zarar görmemiştir. Bu durum bir mümin için Allah’ın bir lütfudur, ama aynı zamanda, bir mimari
şaheser ve ulu bir mabet olmasının yanında Süleymaniye’nin sağlamlığının temelinde Âkif’in ifadesiyle
ilmin ve o ilmi kullanan mimarın payı büyüktür.
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Dönemin kötü yöneticileri, insanların ahlaki çöküntüleri, İslam dünyasının hali, şairi karamsarlığa
sürükler. Belki de sönmeye yüz tutmuş hak mefhumu, isyanın mahvedici darbeleri ile tamamen ortadan
kalkacak; insanlar utanmazlıklarını artıracaklar, “edeb”in var olan anlamı ilerleyen zaman içinde
“hezeyan” sayılacak; iyiliğe rağbet azalacak. Böylesine sefîl bir nizamın ortasında Süleymaniye; imanı,
ahlakı, fazileti yine tek başına temsil edecektir.
Şair, okuyucusuna seslenerek, gelmesi muhtemel kötü günleri önceden haber verir. Öyle bir gün
gelir ki, haklıyı haksızı birbirinden ayıran mahkemeler yıkılabilir, mabetler yok olur, en temiz yerleri
en kirli ayaklar çiğneyebilir, insanlarda Allah fikri / inancı zayıflar, terakkî adına küfür / imansızlık din
olarak kabul edilebilir, yeryüzünde hak unutulup tarihe gömülebilir.
Âkif’in karamsarlığı arttıkça buna paralel olarak Süleymaniye’nin de direnci artmaktadır. Bu
direnç ve mukavemet şu mısralarla anlatılır:
“Yine tek taşı düşmez şu Hudâ lânesinin;
Yine insanlığa nâ-mahrem olan bigâne,
Bu harîmin ebediyyen, giremez sinesine;
Yine yâdındaki Mevlâ’yı şu dört tane minâr,
Kalbe merbut birer dil gibi eyler ikrâr;
Yine mâzîye gömülmez bu muazzam çehre:
Leş değildir ki atılsın o umûmî kabre!” (Ersoy, 2007 a: 28)
Şiirin buraya kadar olan kısmında Mehmet Âkif’in gözünden yansıyanlar, yani köprüden geçiş,
kısaca çevrenin ironik bir dille tasviri, Yeni Cami ve Süleymaniye Camii’nin umumi manzarası, bütün
bunların şairde canlandırdığı duygularla anlatılmıştır. Âkif, Süleymaniye karşısındaki duygularını
anlattıktan sonra okuyucusunu şadırvan kapısından kendisiyle beraber camiye girip “akıp giden bir
buluta benzeyen sanatın ruhunu” seyretmeye davet eder.
Kapıdan girildikten sonra Âkif ve okurları ilk karşılayanlar, kelime-i tevhit ve ardından beş vakit
namazın farz kılındığını ifade eden Kur’an ayetidir. Şiirde bundan sonra camiin içinin tasviri vardır.
Ana kubbe, yarım kubbeler, ana kubbeyi tutan devasa sütunlar, duvarlar, kemerler, minber, mihrap,
kürsü, pencereler, duvarlardaki ayetler, tezyinat; zaman zaman insan uzuvlarıyla gerçekleştirilen
benzetmelerle ve mimarlık sanatının bilinen terimleri de kullanılarak anlatılır. Bunlar ifade edilirken
“eşsiz eser, büyük sanat, eşsiz sanat” gibi alışılagelmiş beğeni ifadeleri değil, eseri takdir etmek için “ne
müdhiş sanat” (Ersoy, 2007 a: 30) tamlaması kullanılır ki bundan maksat Süleymaniye Camii’nin
benzersizliğini ya da yenisini inşa etmenin imkânsızlığını anlatmaktır.
II.3. Vaiz ve vaazın içeriği
Cemaat, camiyi doldurduğunda, vaaz kürsüsüne beyaz sakallı, beyaz sarıklı biri çıkar. Âkif onu şu
mısralarla tasvir eder:
“Kimdi kürsîdeki? Bir bilmediğim pîr amma,
Hiç de bigâne değil kalbe o câzib sîma.
Bembeyaz lihye-i pâkiyle, beyaz destârı,
O mehîb alnı, pek munis olan didârı,
Her taraftan kuşatıp, bedri saran hâle gibi,
Ne şehâmet, ne melâhat veriyor, yarabbi!
Hele gözler iki mihrak-i semâvîdir ki:
Bir şuaıyla alevlendiriyor idrâki.
Ah o gözlerden inen huzme-i nûrânûrun,
Bağlı her târ-ı füsunkârına bin ruh-ı zebûn!” (Ersoy, 2007 a: 33-34)
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Bu mısralarla tasvir edilen vaiz, Tatar asıllı, Kazanlı, ünlü seyyah ve âlim Abdurreşid İbrahim’dir.
Âlem-i İslâm ve Japonya’da İslamiyet2 adlı seyahatnamesinde gezip gördüğü bütün İslam coğrafyasında
ve bu coğrafyanın dışında kalan yerlerde, özelde Müslümanların genelde ise insanlığın halini
anlatmıştır. Gittiği yerlerdeki izlenimlerini, düşüncelerini, Müslümanların problemlerinin çözüm
yollarını o zaman İstanbul’da ikamet eden Âkif’e mektupları vasıtasıyla göndermiş, Âkif de bunları
Sebîlürreşad’da yayımlamıştır.
Vaiz kürsüye çıktıktan sonra cemaate, Âkif’in mısralarıyla şöyle seslenir:
“-Beni kürsîde görüp, va’z edecek sanmayınız;
Ulemadan değilim, şeklime aldanmayınız!
Dînin ahkâmını zâten fukhânız söyler,
Anlatırlar size bir müşkiliniz varsa eğer,
Bana siz âlem-i İslâm’ı sorun, söyleyeyim;
Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim.
Şark-ı Aksâ’dan alın, Mağrib-i Aksâ’ya kadar,
Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim var!” (Ersoy, 2007 b: 34)
Vaiz, bunları söyledikten sonra, adeta seyahatnamesinin bir bakıma özeti gibi olan konuşmasını
yapar. Biz buna, o seyahatnameyi okuyan Âkif’in okuduklarını nazma çekip eserinde vaize söylettikleri
de diyebiliriz. Vaiz vaazında; memleketinden İstanbul’a ilk gelişini ve ilk izlenimlerini, Rusya’ya
döndükten sonraki faaliyetlerini ve özellikle gizlice kurduğu matbaasını, Rus hükumetinden gizli
yürüttüğü neşriyat faaliyetlerini, Rus idaresi altında yaşayan Müslümanların feci durumunu, Avrupa’ya
tahsil için gönderilen Müslüman gençlerin orada nasıl dejenere olarak geri döndüklerini; Türkistan, Çin,
Mançurya taraflarına yaptığı seyahatlerini ve oralardaki Müslümanların perişan hallerini, bidat ve
hurafelere din adına nasıl saplanıp kaldıklarını detaylı bir şekilde hikâye ederek anlatır.
Ardından Japonya seyahatini anlatır. Japonların ne kadar çalışkan olduklarını, ahlaki yapılarını,
ilme ve çalışmaya verdikleri önemi, kanaatkâr oluşlarını, insana olan saygılarını, Avrupa’ya
gönderdikleri talebelerin özlerini ve ahlaklarını kaybetmeden nasıl geri dönüp ülkeleri için çalıştıklarını
anlatır. Dinleri batıl olmasına rağmen ahlakları ve yaşantıları bir Müslümanda olması gerektiği gibidir.
Onlara Müslüman diyebilmek için sadece dillerinde kelime-i tevhit eksiktir.
İstanbul’da Kanun-i Esâsi’nin ilan edildiğini duyduktan sonra büyük hayallerle, ilk fırsatta
İstanbul’a döndüğünü, vapurda rastladığı İslam düşmanı bir Rus’un “hasta adamın (Osmanlının) ölmek
üzere olduğunu söylemesiyle moralin bozulduğunu, ama yine aynı hülyalara daldığını, İstanbul’a
geldikten sonra şahit olduğu “hürriyet” adına yapılan çılgınlıklarla uğradığı hayal kırıklığını anlatır,
cemaati ikaz eder. İkazında terakkinin ne olduğunu, dinin terakkiye mani olmadığını, yanlış din
anlayışını anlatır. Bu ikazlar aslında Âkif’in bütün bir Türk-İslam dünyasını vaizin ağzından
uyarmasıdır.
Vaazdan sonra yapılan duada oldukça veciz bir şekilde yine İslam dünyasının içinde bulunduğu
kötü durumdan kurtulması için Allah’a yalvarır, duygulanıp ağlayan cemaat, her dua cümlesinden sonra
“amin” der.
Şiir baştan sona okunduktan sonra görülür ki, bütün ihtişamıyla asırlara meydan okuyan
Süleymaniye Camii ile Türk-İslam dünyası birbirinin tam zıddı durumlardadır. Cami, ilk günkü gibi
ayakta dururken İslam ümmeti adeta yok oluşa doğru gitmektedir. Dua ile Süleymaniye’nin maddi ve
manevi anlamı arasında bir ilişki olduğu iddia edilebilir. Buna göre, dualar Allah tarafından kabul edilir,
İslam ümmeti özüne dönerse, Süleymaniye’yi inşa eden kudret yeniden yakalanabilir.

2

Eser, İstanbul’da önce Arap alfabesiyle (Abdürreşid İbrahim, Âlem-i İslam ve Japonya’da İntişâr-ı İslâmiyet, İstanbul: Ahmed
Sâkî Bey Matbaası, 1328) ve Cumhuriyet Dönemi’nde de Latin alfabesiyle basılmıştır. Abdürreşid İbrahim, İslâm Dünyası ve
Japonya’da İslâmiyet 1. Cilt, İslâm Dünyası Çin ve Hindistan’da İslâmiyet, 2. Cilt, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1987.
Yazar ve bu eseri için bkz.: İsmail Türkoğlu, Sibiryalı Meşhur Seyyah Abdürreşid İbrahim, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara 1997 (Prof. Dr. Nadir Devlet danışmanlığında yüksek lisans tezi).
Ayrıca bkz.: Mustafa Uzun, Abdürreşid İbrahim, DİA, C. I, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1988, ss.295-297.
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Âkif, Asım’da da Süleymaniye Camii’nden söz öder. Köse İmam ile Hocazâde (Âkif’in kendisi)
arasındaki tartışma esnasında Köse İmam şöyle der:
“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
Onu en çolpa herifler de de, emîn ol, becerir.
Sâde sen gösteriver “İşte budur kubbe!”diye;
İki ırgatla iner şimdi Süleymâniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman,
Bir Süleyman daha lâzım yeniden bir de Sinan.
Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok.
Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun, karnım tok!” (Ersoy, 2007 b: 68)
Köse İmam’ın ağzından dökülen bu mısralarda, geçmiş şu veya bu sebeple beğenilmeyerek inkılap
adına, modernleşme adına girişilen yıkımların sebep olacağı kötülük bir yana, eskiyi yeniden yapmanın
da imkânsızlığı dile getirilmektedir.
Yahya Kemal’in Süleymaniye’si
Bir dil işçisi olarak bildiğimiz ve bu nedenle de şiirlerini hemen yayımlamayıp üzerinde uzun süre
çalışan, tamam olduğuna iyice kâni olduktan sonra neşreden Yahya Kemal, Süleymaniye’de Bayram
Sabahı adlı şiirini büyük bir ihtimalle, 1957 yılında Hürriyet gazetesinde yayımlamadan çok önceleri
yazmaya başlamıştır. Bu şiir, şairin en iddialı olduğu ve üerinde en çok çalıştığı şiir olarak
bilinmektedir. (Ayvazoğlu, 2007: 389-390) Bir metnin ne zaman yazıldığı ve ne zaman yayımlandığını
bilmek çoğu zaman, o metni tahlil edecek araştırmacı için önemlidir. Ancak bu çalışmada ele alınan
metinlerin yayım tarihlerinden ziyade, aynı camiyi anlatmaları ve bu eserin şairlerde doğurduğu
duygular, özellikle çalışmamızın amacı açısından bakıldığında, çok daha önemlidir.
Yahya Kemal, şiirine
“Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede
Bir mehabetli sabah oldu Süleymâniye’de.
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan
Kalkıyor tozlu zaman perdesi aradan.” (Beyatlı, 1985: 3) mısralarıyla başlar.
Nihad Sâmi Banarlı, şiirin bu ilk kısmı için özetle şu yorumu yapar:
Şiir, bir Ramazan Bayramı sabahında İstanbul ufkunun mavileşmesiyle başlar. Sabah vakti bir
taraftan İstanbul’u bir taraftan şairin gönlünü aydınlatır. “Bu aydınlıkta, Türkiye topraklarında dokuz
asırdan beri yaşamış sonra ruh olmuş atalarla, bugün hayatta olup onların bıraktığı vatanda bayram
yapanların hepsi birden görünür.” Şair, kendi gök kubbemiz altında dini bir bayramın bütün tarihini ve
maneviyatını yaşamaktadır. Karşısında bizim en büyük sanatımız olan mimarimizin şaheseri
Süleymaniye Camii vardır. Bir timsal olan bu cami, Anadolu ve Balkanlar Türkiye’sindeki milli üslubun
mimari alanındaki şahlanışıdır. Bu eserin Türk-Osmanlı mimarisinde görülen en önemli vasfı ufukları
kapatmadan yükselişidir. Birçok mimari abidenin kurtulamadığı “duvar bina heyûlâlığı”
Süleymaniye’de görülmez. Kubbe yuvarlaklığı; Anadolu’nun dumanlı dağlarını andıran, birbiri üstüne
yaslanmış yarım kubbelerle minareler arasında aydınlanan boşluklar, bu abideye hem büyüklük, hem
azamet, hem de şeffaf bir cisim gibi, arka ufukların görülmesine mani olmayan bir manzara yumuşaklığı
vermiştir. (Banarlı, 1964: 17)
Şairin, Türk tarihini Anadolu’nun fetih sürecinin başlangıcıyla, yani 1071 Malazgirt Zaferiyle
başlattığı bilinmektedir. Elbette bu, Anadolu’nun fethinden önceki Türk tarihini yok saydığı anlamına
gelmemektedir. “Dokuz asrında bütün halkı bütün memleketi” mısraında onun tarih anlayışı
görülmektedir. Yahya Kemal’in bu tarih anlayışı “Orta Asya topraklarından ayrı ve tamâmiyle yeni bir
vatanda, yeni bir tarih ve coğrafya kaderi içinde” (Banarlı, 1964: 13) yaşanan tarihe yöneliktir. Onu
böyle bir tarih anlayışına götüren düşünce, coğrafyanın bir milletin kaderi üzerindeki büyük etkisidir.
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Bu anlayışa göre Türklük, yeni vatanında “Türkçeyi dünyanın en güzel sesli dillerinden biri hâline
koymuş, bu vatanda sayısız benzerlerinin en güzel örneği olan Süleymâniye Camii gibi âbideler
yüceltmiş, velhâsıl tarihte ve coğrafyada ilk defa Türkiye topraklarında, tam manasıyle yerleşerek,
ebedî vatan kurmuştur.” (Banarlı, 1964: 14)
Yahya Kemal’in şiirinde yalnızca anlatma zamanında camide olan cemaat yoktur. Ataların,
fatihlerin ruhları da hali hazırda bayram namazı için camiye gelenlerle beraberdir. Bir bakıma mazi ve
hâl bir arada yaşanmaktadır.
Yahya Kemal’e göre Türk milleti topyekûn, inanmış bir ordudur ve son dinin en güzel mabedi
olması için bu camii inşa edip onu sevdiği / inandığı, uğruna savaştığı Allah’ına adamıştır:
“Ordu – milletlerin en çok döğüşen, en sarpı
Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin
Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi;
Taşımış harcını gaazîleri, serdârıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmârıyle.
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları..” (Beyatlı, 1985: 4)
Bu mısralarda yer yer Mehmet Âkif’in manzumesindeki bazı söyleyiş ve manaları, özellikle “Ordu
– milletlerin en çok döğüşen, en sarpı / Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.” mısralarında,
yakalamak mümkündür.
Yahya Kemal, Süleymaniye Camiine şöyle seslenir:
“Ulu mâbed! Seni ancak bu sabâh anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrurum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
Senelerden beri rü’yâda görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, îmânı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Büyük Allâhı anarken bir ağızdan herkes
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses;
Yükselen bir nakarâtın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi.” (Beyatlı, 1985: 5)
Görülüyor ki şair, o bayram sabahında varisi olmakla gurur duyduğu eseri bir zamanlar geometrik
şekillerden ibaret bir abide olarak düşünüyormuş. Süleymaniye’yi dolduran cemaatin ve onların arasına
karışmış ataların ruhlarını bir arada düşündüğü anda bu düşünce değişmiş ve atalarının affına mazhar
olmuş gibi rahatlamıştır. Zira Süleymaniye’yi anlamamanın verdiği vicdani rahatsızlığı senelerdir
yaşamaktadır. (Tanpınar, 2001: 52) Camiyi dolduran sadece bayram namazı için gelen cemaat ve gökten
inen ruhlar değildir. Aynı zamanda “Dili bir, gönlü bir, îmânı bir” cemaatin getirdiği tekbir de alçalıp
yükselen ses de camiyi doldurmaktadır. Tekbirin ses dalgaları, şahlanmış bir ordunun süvarilerinin
bindiği atların eğilip kalkan başları, uçuşan yelelerine benzer. Bu tasvirde de tarih ve an, tıpkı dirilerle
ruhların birbirine karşıması gibi bir arada yaşanmaktadır.
“Süleymaniye Camii’ni yaratan adsız neferi şair, aşağıdaki gibi anlatır:
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“Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri
Dinliyor vecd ile tekrâr alınan Tekbîr’i;
Ne kadar sâf idi sîması bu mü’min neferin!
Kimdi? Bânîsi mi, mîmârı mı ulvî eserin?
Tâ Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
Vatanın hem yaşıyan vârisi hem sâhibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.” (Beyatlı, 1985: 5-6)
Şairin ön safta oturduğu yerde gözleri yaşlar içinde, tekrarlanan tekbiri vecd içinde dinlerken
gördüğü bu asker, Malazgirt’ten o ana kadar yürüyen ve o andan sonra da yürümeye devam edecek olan
bütün Mehmetçiklerin âdeta temsilcisidir. Vatanı koruma ve kollama görevini ifa ederken yorulmuş
olsa da o bütün yiğitlerin en güzelidir, vatanı kuran da koruyan da odur. Onun varlığı; bugün elimizde
kalan yerlerde yaşayan milletimizin de kaybettiğimiz topraklardaki soydaşlarımızın da tesellisidir.
Necat Birinci’ye göre bu nefer, “tarihin çeşitli coğrafî sahalarında ve değişik şekillerde tecelli eden tek
cevherin, Türk cevherinin temsilcisidir. Camiin mimarı, banisi ve koruyucusu hep bu neferdir.” (Birinci,
1984: 39)
Şiirin bundan sonraki kısmında bayramı ilan eden top sesleri duyulur. Doğudan batıya doğru
güneşin ilerletişine göre bayramı idrak eden şehirlerde toplar atılmaktadır. Sanki şehirler birbirlerine
seslenmektedir. Top sesleriyle birlikte şairin muhayyilesinde tarih ve an yine bir noktada, o bayram
sabahında birbirine karışır. Üsküdar, Kavaklar, Hisar, Bursa, Konya, İzmir, Doğubeyazıt, Van, Kosova,
Niğbolu, Varna, İstanbul, Belgrad, Budin, Eğri, Uyvar, Adalar, Tunus, Cezayir gibi Türk’ün ayak basıp
vatanlaştırdığı yerlerden; bazıları hâlâ elimizde olan, bazıları da kaybettiğimiz yerlerden, topraklardan
top sesleri gelir.3
Şiirin son mısraları şöyledir:
“Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine,
Çok şükür Tanrıya, gördüm bu saatlerde yine
Yaşayanlarla beraber bulunan ervâhı.
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.”
Şairin gönlündeki aydınlığın artmasıyla başlayan şiir, gönlünün ışıklarla dolmasıyla biter.
Sonuç yerine bir mukayese
Mehmet Âkif, Galata Köprüsü’nden geçip Süleymaniye Camii’ne gelinceye kadarki gözlemlerini
anlatarak şiirine başlar. Daha çok caminin içinden konuşur ve fikirlerinin büyük çoğunluğunu İstanbul’a
gelmiş bir seyyah ve âlim olan Abdürreşid İbrahim’e söyletirken Yahya Kemal cami karşısındaki
duygularını kendisi dile getirir.
Yahya Kemal, Mehmet Âkif gibi tamamen caminin içinde değildir. Onun dışarıdan içeriye
bakışında millet; tabii haliyle, halkın inandığı ve yaşadığı din ve kültürle birlikte ele alınır ve tarihle bu
gün, yaşayanlarla ataların ruhu bir bütün olarak tasvir edilir. Yahya Kemal; Âkif’in gerçekçi tasvirlerle
3

Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı adlı şiirinde geçen “kendi gök kubbemiz, şafak vakti, Süleymaniye,
hendeseden abide, tekbîr, Malazgirt, nefer esvabı, karşı dağlar, top sesleri, ses, deniz ufku, bayram namazı” gibi tamlama,
kavram ve isimlere şairin yüklediği anlamlar, bunlara yönelik yorumlamalar ve bunlarla ilgili anlatılar için bkz.: Sadettin Ökten
(2008), Yahya Kemal’in Rüzgârıyla Düşünceler ve Duyuşlar, Ötüken Yayınları, İstanbul, ss.: 17-47.
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mevcut durumu eleştiren tutumunun tamamen dışındadır. Mehmet Âkif “imanın doğrularını tebliğ
etmek isterken, Yahya Kemal, İslam’ın hayata geçmiş, kültür halinde halkın yaşadığı kimlik yapıcı,
birleştirici tarafını tasvir eder.” (Doğan, 2010: 125)
Süleymaniyede Bayram Sabahı şiiri, İstiklâl Marşı gibi, kimlik tanımlaması yapan bir şiirdir.
Süleymaniye Kürsüsünden şiiri ise ümmetin problemlerini dile getirmek, ikaz ve nasihatlerde
bulunmak, kurtuluş reçetelerini dile getirmek amacıyla yazılmıştır. Âkif’in şiirinde çizilen resimdeki
karamsar havaya rağmen kurtuluş için ümidin tükenmediği, hatta yer yer ümit aşılanmaya çalışıldığı
görülür. Yahya Kemal’in şiirinde ise maziden destek alınarak geleceğe yürüme arzusu kendisini
hissettir.
Tanpınar’a göre Mehmet Âkif Süleymaniye Camii’ni daima görmekte ve onun sembolik değerini
de bilmektedir. Fakat Yahya Kemal, bu camiyi ve anlamını geç fark etmiş ve bunun vicdan azabını
yaşamış; ancak geç de olsa onun varisi olmanın huzurunu yaşamaktadır.
Her iki şairin farklı yıllarda yayımladığı şiirlerin merkezinde Süleymaniye Camii vardır. Her iki
şair de Süleymaniye’ye bir cami olmanın çok ötesinde anlamlar ve fonksiyonlar yüklemişlerdir. Burası
Allah’a ibadet, secde ve kulluk edilen bir mabettir ve asırlardır bu fonksiyonunu yerine getirmektedir.
Diğer taraftan her iki şair de Süleymaniye Camii’ne bir mabet olmanın ötesinde anlamlar
yüklemektedir. Allah’a kulluk etmek, mademki ondan başka hiçbir mutlak otorite tanımamak, ondan
başkasının önünde eğilmemek, ondan başkasına kul olmamak demektir ve mademki bu da bireyin ve
milletin özgürlüğüdür; öyleyse mevcut durum ülkede ve dünyada ne olursa olsun, bu mabedi
dolduranlar, Allah’tan başkasının kulu olmayacaktır. Allah’ın mescitleri ayakta durdukça, Allah’a
inanlar da özgür yaşayacaklardır.
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TATAR HALKININ MİLLİ MARŞI OLARAK
ABDULLAH TUKAY'IN “ANA DİL” ŞİİRİ
Flera SAYFULINA

Tatar şair Abdullah Tukay (1886-1913) şair, yayıncı, edebiyat eleştirmeni ve edebiyatın öğretilmesi
gibi konular üzerine eserleri olan bir şahsiyettir. Halkımızın büyük oğlu şair Abdullah Tukay'ın eserleri Tatar
halkının, tarihinin ve milli kimliğinin tanıtılmasında büyük önem taşımaktadır. Tukay, eserlerinde Tatar
halkının kültürünü, vatan sevgisini ve halkın manevi gücünü yansıtır.
Şiir asumanının bu büyük ve parlak yıldızı 27 yıl “yetimlik, yoksulluk, açlık, köyden köye göçler…”
içinde yaşadı ve sadece sekiz yıl eser verebildi. Kısa sürede on iki bin mısra şiir, 50-60 fasikül civarında
matbu nesir eseri kaleme almıştır. Mirası, lirik şiirler, uzun şiirler, şiirsel masallar, hikayeler, köşe yazıları,
eleştirel ve çeşitli zamanlarda türlü konularda yazılmış makalelerden oluşur. Şair ve çevirmen, eleştirmen,
kanaat önderi ve gazeteci olarak yetişmiştir.
Gergin, canlı, yaratıcı ve manevi bir hayat içinde yaşamak, büyük bir yeteneğe ve büyük bir kişiliğe
sahip olan şaire, Tatar halkının yaşamını bütünüyle yansıtma imkânı verir, Tukay yirminci yüzyılın
başlarındaki şiirini daha önce benzeri görülmemiş bir hız ve sanatsal mükemmellik ile yeni bir yönde
geliştirir. Tukay, gerçekçi ve romantik bir ruhla yazdığı geniş kapsamlı şiirlerinde şairin toplumdaki rolünü
fazlasıyla takdir eder (“İ, Kalem!”, 1906; “Möherrirge,” 1907), ana diline, doğduğu yerlere methiyeler dizer
(“Şüreli”, 1907; “Par At”,1907; “Anadil, 1909, vb.), kadın haklarını savunur (“Tatar Kızlarına”, 1906;
“Hatınnar Hörriyeti”, 1909), toplumsal ve millî baskıdan arınmış bir toplum hakkındaki fikirlerini beyan eder
(“Hörriyet Hakında”, 1905; “Kitmibiz!”, 1907). Şairin “Sorıkortlarga” (1906), “Medreseden Çıkkan Şekirtler
Ni Diler” (1907), “Piçen Bazarı, Yahud Yana Kisikbaş” (1908) gibi satirik eserlerinde ve yayınlarında Çarlık
idaresini, eski yaşantıyı, eski tip medreseleri ve kadimcileri, ahlaki düşkünlükleri tenkit eder; “Sayfiye”
(1911) ve “Ehlaksızlık” (1912) şiirlerinde zenginlik ve yoksulluk arasındaki toplumsal çelişkileri gösterir.
Edip, böylece Tatar halkının sevilen bir şairi oldu. Hayatı ve eserleri, bugün tüm Tatar edebiyatının
gelişiminde hala iyileştirici bir etkiye sahiptir.
Ekim Devrimi'nden önce bile, eserleri Tatar dilinde ayrı bir kitap olarak, 110.000 kopya tirajla toplam
elli beş kez (bunlardan otuz üçü şairin kendi sağlığında) yayınlanmıştı. Onlarca dünya diline çevrildiler.
Şairin doğumunun 130. yıl dönümü vesilesiyle 130 şiiri Türkçeye çevrilerek yayımlandı.
Tukay'ın eserleri, dünyanın dört bir yanına dağılmış Tatarlar için manevi bir kıble, insanlarımızı
birleştiren bir merkezdir. Kazak yazar Sabit Mukanov, Tukay ile ilgili anılarında şöyle yazar: “Günümüzde
Türkmen Berdi Kebabayev de, Tacik Sadretdin Ayni de, Özbek Hamza Hekimzade de, Başkurtlardan
Şeyhzade Babiç, Seyfi Kudaş da, Kafkas halklarından pek çok şair de Abdullah Tukay’dan örnek almışlardır.
Devrim öncesi Rusya'da, Doğu milletlerinin yazarlarının hiçbiri, diğer milletlerin edebiyatında Tukay kadar
aynı saygı ve şöhrete sahip olmamıştur. “ [1].
Bilim adamları, marş kelimesinin net bir etimolojisinin olmadığını söylüyorlar. Bilimde artık eski
Yunancada dokuma anlamına gelen bu kavramın “dokunmuş şarkı” olarak yorumlanması ya da kutsal şiirde
dua ve arzu gibi metinlere atıfta bulunulması tercih edilmektedir. Dua, bildiğimiz kadarıyla, epiklesisi, yani
kutsal kavramları, yakarmaları ana unsur olarak ayıran büyülü bir formül olarak görülüyor. Aynı zamanda
ilahi - aretolojinin destansı bir yanı olduğuna inanılmaktadır.
Bir devlet sembolü olan metne yukarıda belirtilen birimler açısından yaklaşırsak, İslam'ın egemen
olduğu ülkelerin marşlarında Allah'ın, Hz. Muhammed'in, takipçilerinin ve çeşitli evliyaların isimlerinin,
vasıflarının kullanıldığını görürüz. Dinî birliği olan güçlü ülkelerde vatanseverlik ve milletseverlik ruhu ile
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dolu halklarda asırları aşıp gelen marşlara rastlanır. Marş şiiri, farklı dönemlerde farklı siyasi ve ekonomik
krizler veya iniş çıkışlar sırasında ilerlemeye, birliğe ve gelişmeye yol açmıştır. On dokuzuncu yüzyılın
başında, romantikler marşı duygusal olarak güncelleme, serbest lirik formlarda yazma fikri taşıyorlardı.
Türklerin meşhur “İstiklal Marşı” buna bir örnektir. “İstiklal Marşı” çok düşündürücü ve dünyaca
tanınmasıyla büyüleyicidir.
Türkiye'nin önderi Mustafa Kemal ve arkadaşları güçlü bir yankıya ve ideolojik içeriğe sahip halkı
birleştirecek, büyük mücadeleleri ve yeni reformları ateşleyecek bir “marş”a ihtiyaç duyarlar. Mehmet Akif
Ersoy'un “İstiklal Marşı” da bu ihtiyaçları tam anlamıyla karşılar. Marş kavramının kendisi ileriye doğru bir
sıçrama anlamına gelir. “İstiklal Marşı”nı tüm detaylarıyla anlamak kolay değil. Bunu yapmak için hem
psikolojik hem de psikolojik bir hazırlığa, Doğu'nun düşünme biçimine dair bir vizyona ve imgeler sistemi
hakkında bilgi ve anlayışa sahip olmak gerekir.
Bildiğimiz kadarıyla, “İstiklal Marşı” dünyanın birçok diline çevrildi ve Tatarca çevirisi ise tanınmış bir
Tatar şairi olan Rifa Rahman'a aittir. Bu bağlamda çevirmen İngilizce çeviride “İstiklal Marşı”nın aslına
yakınlığından duyduğu hayranlığı dile getirerek şunları söyler: Biz de Tatarca çevirisinin asıl metne yakın
olmasının iyi olacağını düşündük. Örneğin, Tatarlar neden hâlâ her kelimeden açıkça anlaşılan ilk kıtayı
modern dile uyarlamak zorunda kalıyorlar ve günlük konuşmaya yaklaştırmaya çalışıyorlar? Biz de bu
şekilde, yani Türkçedeki aslına yakın olarak çevirdik” diye yazar. [2].
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.
Birinci kıtanın kutsal sözleri olarak vatan, millet kavramlarını ayırt etmek gerekir. Onlar, al bayrak,
milletin yıldızı, ocak simgeleriyle ile birlikte metin biriminin mücadelesinin sembolizmini oluştururlar.
Edebiyatımız da bu tür kavramlar açısından zengindir. Elbette marşta, mücadele bayrağına çok önem
veriliyor, bu yolla Mehmet Ersoy'un devlet sembollerinin birimlerini güçlü bir şekilde birbirine bağlar. Bu
onun şiirinin başarısıdır.
Alıntılanan dörtlükte, ocak kelimesi çok derin bir anlam yükü taşır. Aynı zamanda ev, aile anlamına da
gelir. Memleketimde sadece bir evin bacasında duman tütüyorsa, yani biri hâlâ yaşıyorsa, vatanın
kurtarılması için umut var diyor, şair. Bu nedenle, duman ve ocak sembolleri özgürlük, bağımsızlık ve son
damla kan için savaşma fikrini gerçekleştirmek için gereklidir. Aynı zamanda Ersoy, milletini vatan ve
milletin bayrağı altında birleşme çağrısı da yapıyor.
İkinci kıtadaki hilal, Hak ve milli özgürlük çağrısnın unsurlarıdır. İnsanların çoğunluğunun Allah'a
ibadet ettiği bir ülkede, özgürlük mücadelesini Hak mücadelesi olarak düşünmek önemlidir. Şair, bunları
psikolojik bir maharetle yakalar ve helal, kurban gibi kavramları metne dahil eder. O halde vatanın hürriyeti
mücadelesi ancak helal olabilir ve bu mücadelede kendini feda etmek, mutluluktur!
İstiklal Marşı'nda, birey ruhunun hürriyeti, millî hürriyet ile ilişkilendirilir, sürekli altı çizilir. Vatanı dinî
kavramlarla değerlendirmek ve anlatmak, metni inançlı halkın gönlüne yaklaştırmaktadır. Önceki satırların
anlamı, atalarınızın kanının aktığı topraklarda yaşıyorsanız, onu düşmanınıza vermeyeceksiniz! İşte “İstiklal
Marşı”nın gücü buradadır.
Mehmet Akif Ersoy, vatanı insan kalbinde, Allah’tan sonra en yüksek anlayış seviyesine yükseltir.
Burada yalvarıp yakarma, yüce güç olan Allah'a yöneliktir. İnsanlık tarihinde önemli bir rol oynamış birçok
ibadet nesnesi vardır. Tarih göstermiştir ki, reddedildiklerinde bile Allah'a inananların sayısı yüksek
kalmaktadır, bu nedenle bu talepler anlaşılabilir ve halkın çoğunluğa yakındır. Bu marşta yalvarış öyle
dehşetlidir ki, bir talep ve nasihat tonu haline geliyor. “İstiklal Marşı”, net ve güçlü figürlü ve keskin yazısıyla
bile insanı etkiliyor, akılda kalıyor ve insanı sarsıyor. Özgürlük bayrağı, gökyüzünde parlayan ay, özgür
yaşamın Hak’tan gelen haklılığı hakkında fikir ve görüntüler, metnin sonunda tekrarlanarak ona bir bütünlük
hissi verir.
Bugün Türk devletlerinin marşlarına Türkiye Cumhuriyeti’nin marşının etkisi bununla açıklanabilir.
Tataristan Cumhuriyeti Millî Marşının metni 21 Şubat 2013 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti
Parlamentosu tarafından kabul edildi. Marş, Ramazan Baytimirov'un “Tugan Yağım” (“Tugan Cir”) şiirine
dayanıyordu (bu eser 1970'lerde yazılmıştır) ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Baytimirov'un bu şiiri,
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1993 yılında besteci Röstem Yahin'e bir şarkı yazması için ilham verdi ve bu melodi Tataristan'ın milli marşı
olarak kabul edildi. Marşın yeni metni Tatarca ve Rusça sekiz satırdan oluşuyor:
Meñgi yeşe, gаziz Vаtаnıbız,
Hаlkım tili izgi tilekler!
Gomirlikke yakın tugаn bulıp
Yeşi bizde törli milletler.
Küp gаsırlаr kiçken çаl tаrihlı
Dаnlı ilim, üziñ bir dаstаn!
Sinde gine bizniñ yazmışıbız,
Rеspublikаm minim, Tаtаrstаn!
(Sonsuza kadar yaşa, aziz Anavatanımız,
Halkım kutsal dilekler istiyor!
Ömür boyu yakın akraba gibi
Yaşıyor bizde farklı milletler.
Çok asırları aşmış kadim tarihli.
Şanlı ülkem, sen bir destansın!
Sadece sendefir kaderimiz,
Cumhuriyetim Tataristan!)
Kardeş halkları dostluk ve kardeşlik temelinde birleştiren Tataristan marşıyla ilgili olarak “İstiklal
Marşı”nı çeviren ve bu marşın güçlü yankısının sebeplerini açıklayan şair Rifa Rahman, marşlar, neden
birkaç büyük etnik grubun yaşadığı ülkelerdeki nüfus arasında popüler olmuyor ve yayılmıyor diye
soruyor ve cevap olarak 3 nedene işaret ediyor:
“Bir yandan, içlerinde kulağa hoş gelen fikirler çoğu zaman alakasız ve gerçek olup olmadıklarına
karar vermek artık genel kamuoyuna bağlı değil. Farklı mezhep ve milletlerden temsilcilerin yaşadığı
bölgelerde, şu ya da bu insanların büyük hedefleri genellikle uyumsuzdur. İkincisi, yazarın ona
yüklediği anlam, farklı milletlerden, bireylerden temsilciler tarafından şu veya bu kutsal kavrama
atfedilen anlamla uyuşmuyor. Örneğin Tataristan marşındaki epik unsur Anavatan'dır. Bazıları özgür
vatan olmadığı görüşünde, bazıları Tataristan'ı vatan olarak tanımıyor, Rusya'nın sadece bir parçası
olarak görüyor vb. Böyle olunca, bu kavramların metinde oynadığı rol azalıyor ve hatta bir davet ve
birleşme birimi olarak oynadığı rol kayboluyor. Aynı zamanda, Tataristan marşının areolojik kısmı,
oldukça yumuşak ve soyut, ülke ve bağımsızlık mücadelesinin tarihinin belirli gerçeklerini ve
ayrıntılarını yansıtmıyor. Üçüncü unsur yani istek, yakarma, davet kısmı metinde hiç yer almamakta ve
yerine gelen istek ünlem işaretiyle yazılmasına rağmen çok yumuşak olup zayıf kalıyor:
Meñgi yeşe, gаziz Vаtаnıbız,
Hаlkım tili izgi tilekler!
(Sonsuza kadar yaşa, aziz Anavatanımız,
Halkım kutsal dilekler istiyor!)
Marşlara ilgili belirtilen yukarıdaki üç unsur işlevlerini yerine getirmiyorsa veya hiç mevcut
değilse, marşın var olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Resmi bir yazılı marş, halk tarafından asla
devletin gurur duyulacağı bir özelliği olarak değerlendirilmez. Kısacası Tataristan marşının metnine
yıllar sonra geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
“İstiklal Marşı” dışında, diğer Türk ülkelerinin Türkçeleriyle yazılan marşlar çok yumuşak, çünkü
bu marşlar o ülkede yaşayan pek çok etnik gruba hitap ediyor. Marşların halk tarafından kabul
görmemesi milli meclislerde marşların yerine başka şarkıların çalındığını da göstermektedir. Tatarlar,
artık manevi birliklerini göstermek ve hatta bağımsız yaşama isteklerini yansıtmak gerektiğinde bile
Abdullah Tukay'ın “Ana Dil” şiirini kullanıyorlar.
“Ana Dil” şiiri Abdullah Tukay tarafından 1909 yılında yazılmış bir şiirdir. İlk kez “Balalar
Künili” antolojisinde yayınlanır. Devrim öncesi dönemde, okullarda ve medreselerde eğitim-öğretim
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yılı başlamadan önce, öğretim yılı sonunda ve bayram gecelerinde çocuklar birlikte okur veya şarkı
olarak söylerdi. Sovyet dönemindeki birçok derlemede, şiirin dinî içerikli son dörtlüğü çıkarılmıştır. [3]
Tanınmış bir Tatar oyun yazarı ve yirminci yüzyılın başlarında halk figürü olan Kabir Baker,
Tukay'ın bu şiiri hakkında: “Ana Dil” şiiri çocukların ruhuna çok yakın ve çok başarılı bir şekilde
yazılmıştır” diyor. [3]
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonraki 1990'lar - Tatar halkı için millî yükseliş, özgürlük
mücadelesi - yılların çağı olarak belirleniyor. Bu yıllarda G. Tukay'ın “Ana Dil” şiiri, gerçek anlamda
halkı özgürlük hareketinde birleştiren bir güç olarak millî marşa dönüşür.
Bu şiirde ana dil kavramı kutsallaştırılmaktadır. Şiirin metninden anlaşılacağı üzere, bir ibadet
nesnesine, Yüce Allah ile bir iletişim aracı haline gelir.
TUGAN TĬL
İ tugan tĭl, i matur tĭl, etkem-enkemnĭñ tĭlĭ!
Dönyada küp nerse bildĭm sin tugan tĭl arkılı.
İñ ĭlĭk bu tĭl bĭlen enkem bişĭkte köylegen,
Annarı tönner buyı ebkem xikeyet söylegen.
İ tugan tĭl! Hervakıtta yardemĭñ bĭrlen sinĭñ,
Kĭçkĭneden añlaşılgan şatlıgım, kaygım minĭm.
İ tugan tĭl! Sinde bulgan iñ ĭlĭk kıylgan dogam:
Yarlıkagıl, dip, üzĭm hem etkem-enkemnĭ, xodam!
ANA DİL
Ey ana dil, ey güzel dil, anamın babamın dili!
Dünyada çok şey bildim senin sayende ana dili.
En önce bu dille anacığım beşikte ninni söylemiş
Ardından geceler boyu nineciğim masal anlatmış.
Ey ana dil! Her vakit yardımınla senin,
Küçüklükten anlaşılmış mutluluğum, kaygım benim.
Ey ana dil! Seninle olmuş en ilk kıldığım duam:
Bağışla, diyerek özümü hem anacığımı babacığımı Hüdam
A. Tukay, şiirde ayrıca ana dilin tarihini ve bireyler arasındaki ilişkileri de aydınlatır. Aynı
zamanda Ana Dil şiiri yakarma unsuruna da sahiptir. Epiksis ve aretoloji unsurları içeren “Ana Dil”
metni bir marş olarak sonsuza kadar yaşayabilecek!
Sonuç olarak sadece mücadele eden, yenilmez, bağımsız ruhlu halkların marş metinlerinin güçlü
bir yankı uyandırdığı söylenebilir.
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TRADITIONAL ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF CREATING THE IDENTITY OF
THE MONTENEGRIN COASTAL AREA
Gordana ROVČANIN PREMOVIĆ

Introduction
The identity of a place or an area is determined by spatial and social aspects. In times of
increasingly intense global social changes in the wider environment, a change in the local characteristics
of the space is present. Inherited space context, authentic ambiance, and traditional architecture are
symbols of the recognizability and identity of an area, which should be recognized and protected
nowadays.
The traditional architecture of the coastal area of Montenegro contributed to the creation of the
identity of this area. The construction in traditional architecture was influenced by geographical,
morphological, and climatic characteristics. The value of traditional architecture is based on the
ecological aspects of human adaptation to the natural conditions of the local environment. Depending
on the morphology of the terrain, distinctive spatial matrices and structures were formed in this area.
Each region also had typical building materials used in traditional houses and more complex spatial
structures, and most often, it was stone. Traditional structures were characterized by functional and
spatial simplicity with a special relationship to the local environment and ambient values. Due to the
morphology of the terrain along the coast, rows of traditional houses were formed along the village
streets. This was highly characteristic of the coastal settlements in the Paštovići, from the area of the
Budva Municipality.
The traditional Paštrovići settlements were formed by the Paštrovići tribes from the surrounding
hinterland with the aim of defending themselves from the enemy throughout history (Figure 1). Due to
historical circumstances, a separate spatial grouping of houses of the same tribe was formed, creating
the characteristic settlements typical of the area. The Paštrovići settlements represented the primary
form of the coastal urban agglomeration of this area.
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Figure 1 The Paštrovići area of the Budva Municipality
The Paštrovići settlements - traditional urban archetype
The Paštrovići settlements belong to the traditional architecture of the central coastal area of
Montenegro and show the value of creating a harmonious relationship between landscape and
architecture that is based on local ecological characteristics. The houses are built of materials available
in a certain geographical area with recognizable characteristics and ways of construction. The Paštrovići
consists of 19 villages with 31 hamlets, and most of the historical villages were founded at the end of
the 14th century (Gregović, 2008, p. 24). The settlements are built to include one or several groups of
separate houses which form a single spatial unit, and most of them have a connection with the coast.
According to the position, the settlements can be classified into two groups (Gregović, 2008, p. 24):
1. coastal settlements - which are located along the coast;
2. settlements in the hinterland - at about 300 m above sea level.
The group of houses is built by units that are characterized by density and compactness. The
configuration of the terrain conditioned the formation of condensed linear structures in the rows,
following the terrain of the surrounding hills. It is a compact type of settlement where groups of houses
are positioned at a short distance from each other or which are physically connected by common walls
into residential complexes. Under the sloping terrain conditions, thus established rows of houses were
formed in parallel with the isohypses. The position of the house rows parallel to the isohypses was, in
most cases, such that the main facade was facing down the slope towards the sea. The assembly of
houses was created in the form of rows made by adding new units in the longitudinal direction. Such
rows of houses were formed under a common single-pitched roof, with strict respect for the
spontaneously adopted spatially defined settlement street (Vuksanović & Popović, 2006, p. 15). By
grouping houses into rows, the interspaces of small village squares and streets were spontaneously
formed. Those were elements of initial urban forms, with the purpose of social public space in the
settlement.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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Houses and settlements in the Paštrovići were spatially organized so that they showed a certain
level of semi-urbanity and compactness of the structure, which can be considered as a pseudo-urban
structure of the settlement (Gregović, 2001, p. 278). The urban structure of these settlements is
characterized by a clearly prominent street that is functional and communicative and usually has the
character of public space. That street is intended for the social interaction of residents, as a kind of
public place in the village. This layering of streets, which is the basic communications in the settlement,
is characteristic not only from the functional but also from the spatial and design aspects. Settlement
matrices of the Paštrovići contain some other spaces of public character. These are open economic
spaces lined and edged with stone - gumna, which actually represented the squares of the Paštrovići
settlements. The main original purpose of these squares was grain thrashing but also organizing village
meetings and social activities (Gregović, 2001, pp. 278-279). The phenomenon of open public space is
another proof of the extremely pro-urban character of the Paštrovići settlements. Many settlements from
the central coastal area of Montenegro were built in line with this principle.
Traditional architecture of the Paštrovići area
The Paštrovići settlements represent a compact type of unplanned traditional structure. The typical
settlement was formed by adding new units in the longitudinal direction parallel to the isohypses of
terrain, which was the main characteristic of the settlements in the hinterland (Figure 2). Such rows
were made up of houses having the same height and identical cross-sections under a common pitched
roof (Vuksanović & Popović, 2006, pp. 15-16). By grouping houses into rows, small squares and streets
were formed in settlements, creating the characteristic matrices of the settlements.

Figure 2 The Paštrovići settlements in the hinterland – grouping houses in rows
The Paštrovići settlements are formed by grouping characteristic traditional stone houses.
Traditional houses from this area represent a rational architecture based on morphology, climatic and
functional conditions (Figure 3). According to the terrain configuration, a row of houses can be flat or
slightly curved depending on terrain conditions. The number of houses in a row was usually between 4
and 8 (Gregović, 2008, p. 28). Traditional houses in a row are interconnected by terraces on the ground
floor and the first floor and have communications at the basement level, which were made for defensive
purposes (Keković, Petrović & Ćurčić, 2019, p. 689). Due to structural characteristics, the rows of
houses had a two-sided orientation towards the access roads and towards the sea.
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Figure 3 Traditional houses in the Paštrovići settlements
The coastal settlements along the coast are characterized by a slightly different organization of
spatial structures. The houses are individual and grouped in the form of a concentrated and condensed
spatial structure. These settlements are less often characterized by houses in longitudinal rows (Figure
4) but more spontaneously grouped by individual units depending on access roads, orientation, and
relationship to the coast and the sea (Figure 5). These houses have similar architectural characteristics
of traditional architecture from hilly areas, except for the roofs, which on these coastal, traditional
houses are often gabled.

Figure 4 Coastal settlement in a row – Pržno

Figure 5 Coastal settlement - Sveti Stefan

The typical elements of traditional houses from the Paštrovići area are: a terrace with volat, tavern,
stone stairs and walls with small openings - windows and doors, and a characteristic sloping roof.
Facades of houses oriented towards the slope have few openings to provide protection against climatic
conditions. The walls of houses are mostly built of hewn stone, with two faces 50 to 80 cm thick
(Keković, Petrović & Ćurčić, 2019, p. 692). The windows are small in size due to the limited technical
possibilities of making openings in the stone walls in traditional construction. All openings in houses
are formed by stone frames, and the windows have wooden shutters for protection from the sun. In some
settlements, these architectural elements are still present today and should be preserved and protected
as an authentic heritage of the traditional architecture of this area.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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The most authentic Paštrovići settlement - the town-hotel Sveti Stefan

Figure 6 Town-hotel Sveti Stefan – traditional urban structure and architecture
The most authentic example of the Paštrovići coastal settlement is the town-hotel Sveti Stefan
(Figure 6). Sveti Stefan was formed as a resident settlement on the island with smaller stone houses
built in traditional architecture. It is located 10 km away from the city of Budva along the Adriatic road
near the coast. Initially, it was a settlement located on an island near the coast, but it was later connected
to the mainland by a sandy connection road created by the sea waves and the deposition of sand and
gravel. It was turned into a town-hotel set apart from its surroundings on a small peninsula with rocks.
The first settlement was built on the island in the 15th century and was named after the eponymous
church of St. Stefan, which was built in 1464. Sveti Stefan was built as a medieval coastal fortification
made by the local tribe Paštrovići. The settlement was created for strategic reasons in order to be able
to defend itself against Turkish and pirate attacks throughout history. After the Second World War, this
medieval defensive settlement was turned into a town-hotel, unique not only in Montenegro but along
the entire Yugoslav coast. The conversion of this settlement into a town-hotel began in 1955. The old
traditional fishermen's houses were adapted into luxury apartments with new tourist functions. The
exclusive hotel "Sveti Stefan" was officially opened in 1960.
The structure of the town-hotel Sveti Stefan is made up of narrow winding streets at several
different elevations, with small squares, staircases, plateaus, terraces, and stone houses. The hotel
apartments are located in historic stone houses built in the local Mediterranean architecture. In this small
old town, there are four churches nestled among the apartments in traditional houses. The houses are
interconnected by narrow, spontaneously formed pedestrian streets with small breaks – small squares.
This assembly forms an organic structure of authentic stone houses built on the rocks.
The architects who made this reconstruction and adaptation of old fishermen's houses into luxury
tourist apartments are: Branko Bon, Vojislav Đokić, and Radmilo Zdravković (Sveti Stefan grad-hotel,
1963, p. 42). When converting this settlement into hotel apartments, the architects took care to preserve
the fishermen's village authenticity to the greatest extent possible. The only major and noticeable
intervention made by the designers was the newly designed terrace with a restaurant on the north side
of the island. This conversion of a traditional settlement into a modern tourist function has been
rewarded with numerous recognitions and awards. Life Magazine from New York City in 1964 ranked
Sveti Stefan among the ten most exclusive hotels in the world. In 1972, this town-hotel received the
most significant international tourist award, "Golden Apple" from Paris. Sveti Stefan received the
highest state award of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia - the AVNOJ award in 1980.
The authentic urban structure of this old settlement has been preserved and has a significant tourist
function today. Sveti Stefan is a small town on the peninsula with preserved traditional architecture.
Such architecture of organic character is harmoniously blended with the rocks it was built on, making
it the most authentic spatial-functional structure in the eastern Adriatic.
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Conclusion
Through spatial and physical representation, architecture is one of the basic aspects forming the
identity of an area, region, or state. Traditional architecture influenced the formation of spatial identity
throughout history. The sustainable characteristics of traditional architecture were determined by
morphological and climatic characteristics, which were later changed and perfected over time. The value
of the traditional architecture of the Paštrovići tribe is based on the ecological aspects of the local
environment; that architecture has specific characteristics and, as such, is a symbol of the spatial identity
of this area.
Today, at times of frequent spatial and social changes in the global plan, the identities of spaces
and cities are constantly changing. In such conditions, the architecture that influenced the formation of
the identity of some area or city should be recognized and preserved. Inherited urban structures,
authentic traditional matrices, and ambiance of space should be protected and at the same time be active
with the new contemporary functions. The sustainable characteristics of the traditional Paštrovići
settlement influenced the later use of traditional elements in modern spatial and functional structures in
this area. As shown in the example of the town-hotel Sveti Stefan, activating traditional structures by
introducing new modern functions can be the way for the survival of old architecture over time, through
new-old spatial identities.
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MİLLİ KİMLİK VE MİLLİ MARŞLAR: ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNİN MİLLİ
MARŞLARININ METİNLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Gökçe YOĞURTÇU

Giriş
Sovyetler Birliğinin 1990’larda dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan Orta Asya
Devletlerinde ulusal kimliğin yeniden tesis edilmesi önem kazanmıştır. Sovyetler Birliği döneminde
1924 tarihli “ulusal sınır belirleme politikası” (milliyetler politikası) doğrultusunda, etnisite ve dil
yapıları üzerinden belirli oranda yapay ve stratejik bölünmeler gerçekleştirilmiştir (Roy, 2000: 113). Bu
bölünmelerin temelini oluşturan etno-dilbilimsel çalışmalar, her etnik grubun kendine özgü farklılıklara
sahip olduğu savına dayanıyordu. Böylece, ulusu inşa etme süreci, etnik çekirdeği “yeniden inşa etme”
ve ulusla bütünleştirme süreci olarak yapılandırılmıştır (Smith, 1991:111). Sonuçta birbiri ile iç içe
geçmiş etnik topluluklar arasında çizilen sınırlar, bağımsızlıktan sonra da geçerliliğini korumaya devam
etmiştir. Bu yapılanma, bağımsızlıkla birlikte halkların kendi aralarındaki ilişkilerini istikrarlı bir
şekilde sürdürme çabalarını ve belirli dönemlerde çatışmalara veya sınır sorunlarına yol açan
anlaşmazlıkları çözme arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla ulus devletin sınırları içinde
istikrarlı bir vatandaşlık bağının tesis edilmesinin kaçınılmaz olarak bazı zorlukları olmuştur. Bu
bağlamda nüfusun çoğunluğunu oluşturan etnik grubun (Kırgız, Kazak, Özbek vb.) merkezde yer aldığı
bir ulus kimlik inşasının, ülkenin çok uluslu yapısını dikkate alması ve farklılıkları kapsayabilmesi
gerekiyordu. Bu dengenin önemi, siyasi iktidarların ulus kimlik ve vatandaşlık politikalarına da yön
vermiştir.
Orta Asya Cumhuriyetlerinin ulus kimlik inşasında, bağımsızlığı takip eden yıllarda, vatandaşlık
politikalarını somutlaştıran adımlar atılmıştır. Bu adımlar zamanla tarih yazımı, vatandaşlık eğitimi
programlarının yeniden düzenlenmesi ve milli sembollerin işlevinin belirginleşmesiyle hız kazanmıştır.
Tarih yazımı, ulus kimlik inşasında toplumun ortak deneyimlerini, acılarını ve zaferlerini
anlamlandırmayı sağladığı için önemlidir. Ulusun üyelerinin ortak tarihi geçmişleri hakkında
paylaştıkları bilgiler, vatandaşlık bilinci geliştirmenin de temelini oluşturur. Nitekim her vatandaş
ülkesini ve milli değerlerini temsil eder. Bu değerler, formel çerçevede eğitim sistemi içerisinde
edinilmektedir. Bu bağlamda her ülkenin kendi tarihi, toplumsal değerleri, siyasal süreçlerine göre
eğitim sisteminin ve vatandaşlık eğitimi programlarının yenilenmesi ihtiyacı doğmaktadır.
Ulus devlete bağlı vatandaşlığın tesis edilmesinde tarih yazımı ve vatandaşlık eğitimi kadar milli
semboller de önemlidir. Milli marş, devlet arması ve bayrak gibi milli semboller, ulus devlet ve kimlik
inşasında önemli işlevlere sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada, Sovyetler Birliğinin dağılması ile
birlikte bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk Devletlerinin (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve
Türkmenistan), milli marşlarının metinleri incelenmektedir. Metinlerde milli kimlik inşasında
belirleyici olan travmatik toplumsal deneyimlerin veya toplumsal zaferlerin söylemsel olarak nasıl inşa
edildiğinden hareketle; milli marşların temaları ve anlamsal özellikleri bakımından benzerlik ve
farklılıkları değerlendirilmektedir.
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1. MİLLİ KİMLİK VE MİLLİ MARŞLAR
1.1. Milli Kimlik İnşasında Seçilmiş İhtişamlar ve Travmalar
İnsanlık tarihi birçok kitlesel acıya ve sevince tanıklık etmektedir. Bu tanıklıkların tarihsel
temsiliyeti ve kuşaktan kuşağa aktarımı, her toplumun kendi deneyimine özgü farklılıklar taşımaktadır.
Bununla birlikte tarihi tecrübe ve duyguları aktarma eğiliminde bir ortaklık görülmektedir: Toplumda
iz bırakan kitlesel olayları unutmamak ve gelecek nesillere aktarma isteği. Bu temsili ve aktarımı
“seçilmiş ihtişamlar/zaferler” ve “seçilmiş travmalar” kavramları ile açıklayan Vamık Volkan,
“‘ötekilerin’ elinden çıkan, geniş grubun tamamında çaresizlik, mağdurlaştırılma, utanç ve
aşağılanmışlık duyguları yaratan tarihsel bir zihinsel temsili” (Volkan, 2007: 238) “seçilmiş travma”
olarak adlandırırken; “başarı ve zafer duygusu uyandıran tarihsel bir olayın zihinsel tasarımını”,
“seçilmiş ihtişam/zafer” olarak adlandırır (Volkan, 1999: 101). Seçilmiş ihtişamlar ve travmalar
zamanla mit haline dönüşür. Bu mitler, acının ve sevincin zihinsel tasarımı olarak büyük grup kimliğinin
temel belirleyicisi olur ve aktarımın devamlılığına bağlı olarak gelecek nesil tarafından özümsenir.
Zaferlerin ve kahramanlıkların övüldüğü seçilmiş ihtişamların, kimliği seçilmiş travmalardan daha az
etkilediği kabul edilir. Çünkü zaferlerin ‘hakkedilmiş’ olduğuna inanılır ve bu inanç toplumun öz
saygısını güçlü bir şekilde destekler. Ağır kayıplar ve acı tecrübeler ise öz saygıyı yaraladığı için intikam
ve öfke gibi olumsuz duyguları tersine çevirme istemi yaratarak kimliği daha karmaşık bir şekilde
etkileme potansiyeline dönüşür (Volkan, 1999: 102).
Yaşanan her zafer veya travma toplumun kitlesel benliğine işlenmez. Bunu toplumsal ve siyasal
koşullar belirler, dolayısıyla bu süreçte devletlerin tarihsel hafıza politikası rol oynar. “Kendilik
duygularına depolanan” her olay için gelecek nesillere zaferleri milli bayramlarla kutlama, travmaları
ise anma günleri ile kitlesel yas sürecini onaracak şekilde tamamlama ödevi verilir (Volkan, 2007: 239).
Bu ödev bilinci aidiyet ve birlik duygusunu harekete geçirir. Geçmiş başarıları geri çağıran kutlamalar,
kahramanların ve şehitlerin övgü ile hatırlandığı milli bayramlar olarak kurumsallaşır. Benzer şekilde
travmalar da geçmişi, ataları anma törenleri ile anlam kazanır. Bu kutlama ve anma etkinlikleri
topluluğun üyelerini birbirine bağlamaya ve milli kimlik bilinci geliştirmeye yardım eder.
1.2. Milli Kimlik Temsili Olarak Milli Marşlar
Milli dayanışmanın yaratılmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olan bu kutlama ve anma
etkinlikleri, ulus devletin en güçlü sembolik temsili olarak milli marşlar ile desteklenir. Milli marşların
statüleri siyasi sistemlerin değişmesi ve ulusal kimliğin onaylanması ile belirlenmiştir. Bu bağlamda
çoğu on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda resmi devlet marşları haline gelmiştir. Milli marş, devlet
arması ve bayrak gibi devlet sembolleri ile benzer işlevlere sahiptir (Vorkachev, 2020: 37). Bu
semboller öncelikle devletin bir kimlik işareti olarak hareket ederek tanımlayıcı bir işlev gerçekleştirir.
Marşın melodisi, kişinin ülkesini tanımlamasına izin verir. Böylelikle milli marşın sözleri ve melodisi
o ülkenin imajıyla ilişkilendirilir ve her ülkenin kendi özgünlüğünü vurgular (Buşuev, 2019: 17-18)
Ulusal söylemin bir parçası olarak milli marşlar, önemli siyasi ve kültürel kutlamalarda özel bir
ciddiyet, saygı ve coşkuyla söylenmekte; ayağa kalkma, kımıldamama gibi ritüelleşmiş belirli normlara
uymayı gerektirmektedir. Milli marşın belli bir saygı ritüeli eşliğinde okunması ilahi niteliğinden
devralınan bir mirastır. Milli marşlar zaman içerisinde ilahi niteliğinden edebi türe dönüşmüştür. Bu
nedenle marşlarda belagat olarak melodi ve sözcük birliği korunmaktadır. Dini ilahiler, birliklerin
savaşa girdikleri durumda bir savaş şarkısı iken, daha sonra vatan için övgü şarkısına dönüşmüştür. Bu
bağlamda marşlar, kült kökenli en eski edebi ve müzik türü (hymnodia) olarak kabul edilmektedir
(Vorkachev, 2020: 36-37)
Milli marşlar, çeşitli söylem türlerini taşıyan melez bir edebi tür niteliğindedir (Zoteeva,
2013:133). Metinsel yapısı ağırlıklı olarak tanımlayıcı, övücü, birleştirici, harekete geçirici özelliklere
sahiptir. Milli marşlarda ağırlıklı olarak vatanı yüceltmek, esenlik ve barış dilemek, yurttaşlık sadakatini
savunmak gibi anlamsal özellikler öne çıkmaktadır (Vorkachev, 2020: 38). Bu anlamsal özellikler, milli
marşın kabul edildiği dönemin toplumsal ve siyasal bağlamı ile ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle, milli
marşların kabul edilmesinin kendine özgü tarihsel koşulları vardır ve bu tarihsel koşullar içeriklerinin
belirlenmesinde hangi siyasi tutumların yönlendirici olacağını da belirlemektedir (Buşuev, 2019: 18,
29).

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

347

Tarihsel ve siyasal koşulların belirli anlamsal özellikleri belirmesine rağmen milli marşların çok
genel çerçevede içeriğini oluşturan ortak anlamsal özellikler vardır. Genellikle marşların anlamsal
örgüsü şu kavramlar üzerine kuruludur: Mücadele, savaş, düşman, fedakârlık, kahramanlık, yiğitlik,
özgürlük, geçmiş-gelecek, ata-babalar, bayrak, güç, gelecek, sonsuzluk vb. Elbette söylemsel yapının
temelinde yer alan ana kavramlar, vatan ve halktır (Vorkachev, 2020: 38). Çünkü milli marşlar ana çatı
olarak vatan sevgisi duygusunun anlamsal özelliklerinden oluşmaktadır. Vatanseverlik fikrinin
anlamsal bileşiminde ise üç temel özellik görülmektedir:
1) Nesnel (anlamsal kısmı ile ilişkili özellik): Vatanımız nedir ve biz kimiz?
2) Duygusal (değerlendirici kısmı ile ilişkili özellik): Vatanımızı nasıl ve ne için severiz?
3) Zorunlu eylemsel (etkinlik kısmı ile ilişkili özellik): Vatana olan sevgimizi kanıtlamak için nasıl
davranmalıyız ve ne yapmalıyız? (Vorkachev, 2020: 38).
Milli marşların anlamsal bileşimini sağlayan bu soruların cevabı, vatandaşların imgeleminde
ulusun en yüksek değeri olan vatan hakkında tutumlar oluşturur. İnsanların memleketlerinin milli
marşına maruz kaldıklarında gurur ve vatanseverlik duygularıyla tepki vermeleri ve milli marşın
insanları benzer duygular etrafında birleştirme gücüne sahip olması olağan kabul edilir (Tipuhova,
2014:47). Bu işlevleri ampirik olarak inceleyen çalışmalar (Gilboa & Bodner, 2009) milli marşın
uyandırdığı milli çağrışımın ulus devlet içindeki kültürel farklılıklara rağmen ortak bir eğilim olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte ülkelerin tarihsel deneyimlerine bağlı olarak alt gruplar hâkim kültürel
gruptan daha olumsuz tutumlara sahip olabilmektedir. Milli marşların olumlu veya olumsuz yönde
algılanması veya tutum oluşturması, ülkeler ve kültürler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu
bağlamda özellikle olumlu içerik, duygu ve niyetleri içeren milli marş metinlerinin olumlu yönde tutum
geliştirdiği, olumsuz dilsel ve anlamsal özellikler içeren metinlerin ise olumsuz yönde tutum inşa ettiği
düşünülmektedir (Voros vd., 2016). Milli marşların ulusun üyeleri tarafından ortak değerlerle
algılandığı düşünüldüğünde, olumlu yönde tutum inşa etme işlevinin önemi de farkedilmektedir.
Nitekim milli marşların en önemli işlevleri harekete geçirme, birleştirme ve korumadır. Milli marş,
halkın aynı duygu ve fikirlerle bir araya gelmesini teşvik ederek, milli dayanışmanın güçlendirilmesine
katkıda bulunur (Zoteeva, 2013:133). Milli dayanışma, geçmişin mirasını koruma ve geleceğe taşıma
üzerine kuruludur. Bu nedenle milli marşlar vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için verilmiş mücadeleyi
miras alır ve aktarır (Vorkachev, 2020:38). Nitekim milli marşların gücünün kaynağı, geçmişin izlerini
ve gelecekteki davranışlara potansiyel olarak rehberlik edecek olan bu mirası taşıma gücünde
yatmaktadır (Tipuhova, 2014:48).
Milli marşların hangi toplumsal mirasları taşıyacağı, “milli hafıza politikası” ile belirlenir. Bu
nedenle tarihsel miras olarak milli marşlar, milli kimliklerin ifadeleri ve aynı zamanda “hafıza yerleri”
olarak kabul edilir. Milli marşlar, ulusal bilincin korunması için ulusal hafızanın yapılarına işlenir
(Buşuev, 2019:30; Tipuhova, 2014:51). Milli marşların tarihsel anlatısının zaman içinde korunması ve
kutsallaştırılması, milli hafıza politikasında oldukça belirgindir. Milli hafızanın korunması, hemen
hemen her zaman ve her yerde, politik nesnellik tartışmalarından daha önemli bir husus olagelmiştir
(Buşuev, 2019:30). Bu bağlamda birçok milli marş, ulusal tarih etrafında anlatısal olarak
yapılandırılmıştır. Metinlerdeki tarihsel anlatı, milli belleği inşa eden geçmiş olayların zihinsel
imgelemde yeniden canlandırılmasından oluşmaktadır (Buşuev, 2019: 18-19)
Milli hafıza politikasının görevi bağlamında milli marşlar, genellikle tarihsel anlatıya ve dış
düşmanlara karşı mücadele planına dayanır. Bazı milli marşlar, özel bir anlam yükü olan belirli bir
tarihsel olay veya dönem etrafında inşa edilir. Marşlarda hem geçmişin büyük başarıları hem de tarihi
çatışmalar konusuna, tarihi düşmanın imgesinin sunulmasına özellikle dikkat edilir. Ancak bağımsızlığı
ulusal kurtuluş mücadelesi tarafından belirlenmeyen ulus devletlerin milli marş metinlerinde savaş ve
düşman imgesi zayıftır veya yoktur. Buna bağlı olarak belirgin bir tarihsel anlatıya da göndermede
bulunulmaz. Bunun yerine tarihsel şema olarak atalardan devralınan mirasın korunmasına ve geleceğe
aktarılmasına vurgu yapılır. Böylelikle milli marşların tarihsel anlatısı, aynı zamanda, milli kimliğin
kutsal matrisini pekiştirerek, geçmişin belirli hikâyelerini ve kişiliklerini kutsallaştırmanın bir aracı
olarak karşımıza çıkar (Buşuev, 2019:16-17). Bu bağlamda milli marşlarda tarihsel başarılar olarak
işlenen “seçilmiş zaferler”in çeşitli işlevsel amaçları olduğu görülür (Buşuev, 2019:18):

348

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Milli değerleri oluşturmak ve sürdürmek,
- Vatandaşlar adına özdeş değerleri ve ilkeleri ilan etmek,
- Devletin temellerini kutsallaştırmak,
- Toprak bütünlüğünü savunmak,
- Vatanı korumak için ulusun üyelerini harekete geçirmek,
- Olumlu benlik temsilleri oluşturmak
- Geçmişin/Ataların mirasına sahip çıkmak ve bununla gurur duymak
Bu işlevler, milli marşların milli hafıza politikasının önemli dayanakları olarak ulus devlete bağlı
bir vatandaşlığın tesis edilmesinde belirleyici olmaktadır.
2. ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNİN MİLLİ MARŞLARI
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını
kazanmıştır. Cumhuriyetlerin bağımsızlığı ulusal kurtuluş mücadelesi tarafından belirlenmediği için
milli marşların metinlerinde savaş ve zafer söylemleri örtük ve zayıftır. Buna bağlı olarak belirgin bir
tarihsel şema olmadığı gibi somutlaşmış veya göndermede bulunulan bir düşman imgesi de yoktur.
Ancak ülkelerin çokkültürlü toplumsal yapısı dikkate alındığında, milli marş metinlerinde birlik,
dostluk ve kardeşlik vurgusu yapılmaktadır. Metinlerin tematik yapısı ağırlıklı olarak vatan, özgürlük
ve ata mirasına sahip çıkma kavramları çerçevesinde kuruludur. Bu bağlamda milli şuuru oluşturmak
üzere kitlesel travmalar yerine ihtişamlar/zaferler görece daha belirgin olarak öne çıkmakta, geçmişin
şanına ve görkemine atıfta bulunulmaktadır.
Milli marşlarda vatanın şanına atıfta bulunan övgü söylemlerinde vurgulanan değerlerin hem ulusa
(Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek) hem de ülkeye (Kırgızistan vb.) ait olduğu görülmektedir:
- İlerlemeye devam et, Kırgız halkı – Алгалай бер, кыргыз эл (Kırgızistan)
- Boyun eğmeyen, Kazağım güçlüdür! – Namısın bermegen, Qazağım mıqtı ğoy! (Kazakistan)
- Vatanım Benim - Kazakistanım! – Twğan jerim meniñ — Qazaqstanım! (Kazakistan)
- Dünya durdukça sen yaşa Türkmenistanım! – Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
(Türkmenistan)
- Vadilerin altındır, canım Özbekistan – Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston (Özbekistan)
- Gönlü geniş Özbek'in sönmez imanı – Bagʻri keng oʻzbekning oʻchmas iymoni (Özbekistan)
Milli marşlarda ulusa ve/veya ülkeye göndermede bulunulması, çokkültürlü bir toplumsal yapıda
milliyetçilik ve vatanseverlik algısı açısından belirleyicidir. Bu bağlamda kamusal alanda ve
bürokraside vurgulanacak değerlerin bir millete mi veya ülkeye mi ait olacağı konusu güncel
tartışmalarda da yaygın bir şekilde yer almaktadır. Etnisiteye veya yurttaşlığa dayalı milliyetçilik algısı,
ulus devlet inşasında çokkültürlü toplumsal yapının nasıl sürdürüleceğine dair bazı göndermelere
sahiptir. Nitekim Orta Asya Türk Devletleri ulusal bilinci canlandırma sürecinde çokkültürlü uyumu ve
istikrarı gözetme eğiliminde olmuştur. Bu bağlamda milli marş metinlerinde vurgulanan bir diğer değer
de halkların birliğinin korunmasıdır:
- Birliği sağlam,/Bağımsız ülkem var – Birligi jarasqan,/Täwelsiz elim bar. (Kazakistan)
- Sen dostlara yoldaş, mihriban! – Sen oʻzing doʻstlarga yoʻldosh, mehribon! (Özbekistan)
- Kardeştir oymaklar, Güvendedir İller/Eskiden de Şimdi de birdir kanımız – Gardaşdyr tireler,
amandyr iller/Owal-ahyr birdir biziň ganymyz (Türkmenistan)
Kırgızistan milli marşında halkın birliği temasının verildiği kıtada bazı kelimelerin farklı
çağrışımlara sahip olması tartışmalara yol açmış (bkz. Aytmanbetov, 2012) ve bunun üzerine bu kıta
milli marş metninden çıkarılmıştır:
- Ezelden beri karakteri halkımın,/Dostlarına hazır can dünyasını vermeye./Bu uyum halkın
birliğini güçlendirir,/Refah verir Kırgız yurduna – Байыртадан бүткон мүнөз элиме,/Досторуна даяр
дилин берүүгө./Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,/Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
(Kırgızistan)
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Orta Asya halklarının çok kültürlü yapısı içinde halkların birliği ve kardeşliği teması, vatandaşlık
bağını uyum ile tesis etme iradesini ifade etmektedir. Kırgızistan da bu anlamda ulus devletin ‘çeşitlilik
içinde bütünlük’ idealini, zaman zaman yaşanan gerginliklere rağmen ve bu gerginliklerin de
kazandırdığı deneyimleri gözeterek istikrarlı bir sürdürme eğilimi hâkimdir.
Milli marşların kabul edilmesinin nedeni, elbette ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarıdır.
Bağımsızlık ve özgürlük ulus devletin en önemli özelliğidir. Bu bağlamda Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinin milli marşlarında bağımsızlık coşkusu ve gururu vurgulanmaktadır:
- İlerle Kırgız halkı, Özgürlük yolunda – Алгалай бер, кыргыз эл, Азаттыктын жолунда.
(Kırgızistan)
- Birliği sağlam, Bağımsız ülkem var – Birligi jarasqan, Täwelsiz elim bar (Kazakistan)
- İstiklal meşalesi, barış muhafızı – Istiqlol mashʼali, tinchlik posboni (Özbekistan)
- Tarafsız, Bağımsız toprağın nurdur – Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur (Türkmence)
Bu mısralara yansıyan bağımsızlık ve özgürlük vurgusu anlambilimsel olarak gurur ve şükran
duygularıyla desteklenirken ulusun üyeleri için olumlu benlik temsillerine de yansımaktadır:
- Ezelden er diye, Şanımız çıkmıştır – Ejelden er degen, Dañqımız şıqtı ğoy, (Kazakistan)
- Boyun eğmeyen, Kazağım güçlüdür – Namısın bermegen, Qazağım mıqtı ğoy! (Kazakistan)
- Gönlü geniş Özbek'in sönmez imanı – Bagʻri keng oʻzbekning oʻchmas iymoni (Özbekistan)
- Canım kurban sana, Yiğitler Diyarı Yurdum – Janym gurban saňa, erkana ýurdum
(Türkmenistan)
Olumlu benlik temsilleri Ataların yüceltilmesi ile pekiştirilmektedir:
- Sayısız yüzyıl Ala Tooyu (Tanrı dağlarını) vatan edinip, Korudu bizim ata-babalar – Сансыз
кылым Ала-Тоосун мекендеп, Сактап келди биздин ата-бабалар (Kırgızistan)
- Ecdadının gururlu ruhu sana yâr! – Ajdodlar mardona ruhi senga yor! (Özbekistan)
- Mert Ataların ruhu vardır gönülde – Mert pederleň ruhy bardyr köňülde (Türkmenistan)
Atalara saygı aynı zamanda genç nesil için bir ödevdir. Bu ödev gençleri vatanın koruyucuları
olarak konumlandırmaktadır:
- Bize ulaşan ata geleneğini, mirasını, Kutsal bilip koruyarak gelecek nesillere verelim – Бизге
жеткен ата салтын, мурасын, Ыйык сактап урпактарга берели (Kırgızistan)
- Özgür, genç evlatların sana güçlü kanat! – Erkin, yosh avlodlar senga zoʻr qanot! (Özbekistan)
- Nesiller göğüs gerip korur şanımızı – Nesiller döş gerip gorar şanymyz (Türkmenistan)
Bu mısralarda Atalara vefa aynı zamanda geçmişe de vefadır ve bu ortak geleceğin korunması için
şimdiki zamanın doğasına yansımaktadır. Marşların metinlerinde anlatı belirli bir tarihsel olayı
içermediği için geçmiş ve gelecek örgüsü iç içedir. Tarih, bir yandan zamanın akışkanlığını ifade
ederken diğer yandan da ataların emanetinin korunduğunu ve devam edeceğini onaylayarak sonsuzluğu
içermektedir.
İnsan duygularının anlam dünyasında en kıymetli olana en yüksek değer atfedilir. Milli marşların
metinlerinde de vatan gurur ve sevgi kaynağı olarak yüceltilmektedir. Vatanın yüceltilmesi, aidiyet ve
sadakat gibi anlamsal değerlerden oluşur. Çünkü sevgi bağımız olan her şeye karşı sadakat duyarız ve
koruma güdüsü gösteririz. Bu ilgi ve bağ, milli marşların metinlerinde vatana sevgi sözcükleriyle
birlikte görülür:
- Benim Ülkem, Benim Ülkem/Gülün olur ekilirim,/Şarkın olup (dillerden) döküleyim,
ülkem!/Vatanım Benim - Kazakistanım! – Meniñ elim, meniñ elim/Güliñ bolıp egilemin,/Jırıñ bolıp
tögilemin, elim!/Twğan jerim meniñ — Qazaqstanım! (Kazakistan)
- Şöhretin parlasın var oldukça cihan! – Shuhrating porlasin toki bor jahon! (Özbekistan)
- Vadilerin altındır, canım Özbekistan – Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston (Özbekistan)
- Âlemi kendine büyüleyen diyar! – Olamni mahliyo aylagan diyor! (Özbekistan)
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- Sonsuz Devletim Ciğerim Canım/Başların tacısın Dillerin Senası/Dünya durdukça sen yaşa
Türkmenistanım! –Berkarar döwletim jigerim-janym/Başlaryň täji sen diller senasy/Dünýä dursun, sen
dur, Türkmenistanym! (Türkmenistan)
Milli marşlarda vatanseverlik duygularının en önemli ifadelerinden biri de vatanı korumak ve vatan
için canını vermeye hazır olmaktır:
- Sayısız yüzyıl Ala Tooyu (Tanrı dağları) vatan edinip/Korudu bizim ata-babalar – Сансыз
кылым Ала-Тоосун мекендеп/Сактап келди биздин ата-бабалар (Kırgızistan)
- Canım kurban sana, Yiğitler Diyarı Yurdum – Janym gurban saňa, erkana ýurdum
(Türkmenistan)
Milli marşların metinlerinde diğer önemli ulus devlet sembolü bayraktır. Bayrak, vatana aidiyet
duygularını temsil eder. Kazakistan ve Özbekistan milli marşlarında bayraktan söz edilmezken,
Kırgızistan ve Türkmenistan milli marşlarında bayrak özgürlüğün ve vatanın yüceliğinin ifadesi olur:
- Gerçekleştirildi halkın ümidi, dileği/Dalgalandı özgürlüğün bayrağı – Аткарылып элдин
үмүт, тилеги/Желбиреди эркиндиктин желеги (Kırgızistan)
- Bayrağın yüksektir dünyanın önünde – Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde (Türkmenistan)
Milli marşların metinlerine ülkelerin coğrafi olarak ayırt edici bazı özellikleri de yansımıştır.
Türkmenistan milli marşında ülkenin coğrafi tasvirine yer verilmezken, Kırgızistan, Kazakistan ve
Özbekistan milli marşlarında yurdun güzelliği, vatansever duygulara eşlik etmektedir:
- Ak karlı yalçın kayalar, tarlalar/Halkımızın canı ile birdir/Sayısız yüzyıl Ala Tooyu (Tanrı
dağlarını) vatan edinip/Korudu bizim ata-babalar – Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар/Элибиздин
жаны менен барабар/Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп/Сактап келди биздин ата-бабалар
(Kırgızistan)
- Altın güneş seması/Altın başak bozkırı/Yiğitliğin destanı/Ülkeme baksana! – Altın kün
aspanı/Altın dän dalası/Erliktiñ dastanı/Elime qaraşı! (Kazakistan)
- Güneşli, özgür ülkem, halka mutluluk, kurtuluş,/Sen dostlara yoldaş, mihriban! – Serquyosh,
hur oʻlkam, elga baxt, najot/Sen oʻzing doʻstlarga yoʻldosh, mehribon! (Özbekistan)
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin milli marşlarının tematik ve anlamsal özelliklerini Tablo 1’de
temel kavramsal şemalar olarak özetlemek mümkündür:
Tablo 1: Orta Asya Türk Devletlerinin Milli Marşlarının Milli Kimlik Unsurları
Ülkeler ve
Milli Marşlar

Biz

Halkların
Birliği

Bağımsızlık

Olumlu
benlik

Kırgızistan

Ulus

Kazakistan

Ulus
Ülke

Birlik

Birlik

Boyun
eğmeyen

Özbekistan

Ulus
Ülke

Dostluk

Barış

Gönlü
geniş

Gururlu

Güçlü
kanat

Canım

Türkmenistan

Ülke

Kardeşlik

Tarafsızlık

Yiğit

Mert

Şanı
koruyan

Ciğerim
canım

Özgürlük

Atalar

Halk

Koruyucu

Ata
mirasını
koruyan

Vatana
sesleniş

Bayrak

Özgürlük

Ülkem
vatanım

Gurur

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını ilan eden Orta Asya Türk
Devletlerinin milli marşlarının metinleri incelenmiştir. İncelemenin amacı, benzer tarihsel veya kültürel
geçmişe sahip olan cumhuriyetlerin milli marşlarını temaları, söylemsel yapıları ve anlamsal özellikleri
bakımından karşılaştırmaktır. İnceleme kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda; milli marşların
metinsel yapısının ağırlıklı olarak tanımlayıcı, övücü, birleştirici ve harekete geçirici özelliklere sahip
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olduğu görülmektedir. Milli marşlarda ağırlıklı olarak vatanı yüceltmek, birlik ve kardeşliği korumak
ve ataların emanetine sahip çıkmak gibi anlamsal özellikler öne çıkmaktadır. Genellikle marşların
anlamsal örgüsü, vatan, birlik beraberlik, kahramanlık, özgürlük, geçmiş-gelecek bağı ve ata-babalar
üzerine inşa edilmiştir. Milli marşlarda vatanseverlik fikrinin anlamsal bileşiminde; vatanın değeri,
vatanın sevgiyi neden hak ettiği, vatan sevgisini göstermek için yurttaş bireyin ödevleri üzerinde
durulmuştur. Bu bağlamda milli marşların tematik ve anlamsal içerikleri geçmişin mirasını koruma ve
geleceğe taşıma üzerine kuruludur. Milli marşlarda vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için korunması
ve gelecek nesillere aktarılması gereken ata mirası, gelecek nesillere rehberlik edeceği için önemlidir.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı ulusal kurtuluş mücadelesi tarafından
belirlenmediği için milli marş metinlerinde savaş ve düşman imgesi yoktur. Buna bağlı olarak belirgin
bir tarihsel anlatıya da göndermede bulunulmaz. Anlatı, belirli tarihsel olayların veya kahramanların
etrafında yapılandırılmamıştır. Dolayısıyla marşların metinlerinde anlatı belirli bir tarihsel olayı
içermediği için geçmiş ve gelecek örgüsü iç içedir. Tarih, bir yandan zamanın akışkanlığını ifade
ederken diğer yandan da ataların emanetinin korunduğunu ve devam edeceğini onaylayarak sonsuzluğu
içermektedir. Milli marş metinlerinde tarihsel övgü olarak işlenen anlamsal özelliklerin, vatana ve
ulusun bireylerine yönelik olumlu benlik temsilleri oluşturmak; ataların mirasına sahip çıkmak ve
bununla gurur duymak gibi işlevsel amaçları olduğu görülmektedir. Bu işlevler, milli marşların milli
hafıza politikasının önemli dayanakları olduğu tezini de desteklemektedir.
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TÜRKİSTAN’DA İLK İSTİKLAL
MARŞLARININ KALEME ALINIŞI
Gülnaze SATTAROVA

1910-1920 yılları yeni Özbek edebiyatının gelişmesinde modern Türk edebiyatı ve basınının
önemli etkisi olduğu bilinen bir husustur. Bu yıllarda Özbek basınında Türk şairlerinin şiirlerinden
tercümeler yayımlandı. Ünlü yazar Sedriddin Aynî yazar: “Rus-Japon savaşı başladı. Bu savaş
sayesinde ara sıra ulaşan Tercüman gazetesi Buhara’da yayılmaya başladı. Hindistan’dan Hablü’l
Metin, Mısır’dan Çehrenâme, Perveriş adlı Farsça gazeteler savaş hakkında bilgi sahibi olmak
isteyenlere ulaşıp onlara başka türlü fikirler de verdi. Ancak durum böyle devam etmedi. 1905’ten
1908’e kadar koşullar birçok kez değişti. Bu iki sene boyunca Türk, Tatar, İstanbul, Mısır, Hindistan
basını Buhara’nın her yanına yayıldı. Özellikle Farsça Seyahatnâme-i İbrahimbey Buhara’da yaygındı.
Kitap Buhara’da bazı fikirlerin değişmesine neden oldu.”
Hakikaten bu dönemde yeni edebiyata susayan, okuyup öğrenme çabası içinde olan halkın edebî
ihtiyacının karşılanması için yerli gençler Marifet Kütüphanesi’ni açtılar. Kütüphanede İstanbul, Bakü
ve Rusya içinde basılan eserler, gazete ve dergiler vardı. O sıralarda İstanbul’da eğitim gören Buharalı
gençlerin kütüphane için gerekli olan eserleri geciktirmeden her türlü yollarla Buhara’ya ulaştırdıkları
Sedriddin Aynî tarafından kaydedilir.
Türkiye’den gelen yeni edebiyat ve basın ürünleri gençler tarafından sevilerek okunurdu. İşte böyle
bilime susayan, yurtsever, mücadeleci gençlerden biri kuşkusuz Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’dır.
İstanbul Üniversitesi profesörü, ünlü Türkiyatçı Ahmet Zeki Velidî Togan “Bugünkü Türk İli
(Türkistan) ve Yakın Tarihi” (İstanbul, cilt I, 1981) adlı kitabında şöyle der: “1913 yılında yani Çolpan
henüz 19 yaşındayken onun evine misafir olarak gittik. O, Türk tarihine ait eserleri okumaktaydı. Sonra
“Türk Yurdu” gibi Türkçe yayını takip etti. 1917-1918 yıllarında siyasete atılarak Orenburg
Başkurdistan hükümeti reisinin katibi görevini üstlendi. Daha sonra edebiyatla ilgilenerek birdenbire
parladı. Çolpan Özbek şiirindeki aruz ölçüsü yerine Türkçe hece ölçüsünü kullanarak edebi dili
güzelleştirdi.”
Namık Kemal’in Osmanlılarız, Mehmet Emin Yurdakul’un Turana Doğru, Ey Türk Uyan gibi
şiirlerinde Türk halklarının milli özellikleri, dili, tarihi, örf ve âdetleri, kardeşlik bağları, bağımsızlık
için sömürgecilere karşı savaşı ifade edildiği için Türkistan’da genişçe yayılarak özellikle yerli şairlerin
sanatında akis buldu. Döneme ait bazı Türk marşlarının Çolpan’ın Azat Türk Bayramı adlı şiirine etkisi
hakkında Naim Kerimov şöyle yazar: “Marş o dönemlerde Türkistan gençleri arasında da meşhur olan
“İşte ordu geliyor, vatanını koruyor” dizesiyle başlayan Ordu Marşı ahengine uygun halde kaleme
alınmıştır. Yeri gelmişken vurgulanmalıdır ki, devrimsel değişim yıllarında Özbek gençleri arasında
halkı seferberliği davet eden coşkulu Türk marşları özellikle yaygındı. Bu bağlamda, Çolpan’ın
muhtariyet marşı için Ordu Marşı ahengini esas almış olması boşuna değildir. Çolpan Doğu’da özellikle
Türkiye’de Batı ülkelerine karşı mücadeleyi yansıtan birçok şiir ve yazılar kaleme aldı. Tevfik Fikret’in
Kıta, Abdülhak Hamit Tarhan’ın Tarık, Duhter-i Hindu, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre gibi şiir
ve oyunları Özbekçeye çevrildi. Mehmet Emin Yurdakul’un Ey Türk Uyan, Tevfik Fikret’in “Millet
yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol, Ey Hak yaşa, sevgili millet, yaşa, var ol!” şeklindeki yurtseverlik
ruhuyla beslenen şiirleri Türkistan Muhtariyeti’nin kana bulandığı bir dönemde Fıtrat, Çolpan, Mağcan
Cumabay gibi Özbek, Kazak yurtsever şairleri ile birlikte şarkı olarak söylendi.
26-29 Kasım 1917’de Kokan’da düzenlenen Müslümanlar Genel Kurulu Türkistan
Muhtariyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Uzun tarihsel süreç boyunca toplumsal dağınıklık içinde ve
sömürge koşulları altında yaşayan, dolayısıyla da perişan hale gelen ülkede Muhtariyet’in kuruluşu
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ilerici kesim tarafından büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandı. Türkistan halklarının kaderi için
yanıp tutuşan Çolpan ilklerden olarak Muhtariyet’i alkışlayan Azat Türk Bayramı adlı şiirini yazdı. Şiir
şu dizelerle başlamaktadır:
Göz açın, bakın her yan!
Kardaşlar kanday zaman!
Şadlikke toldi cihan!
Feda bu günlerge can!
Nakarat:
Türkistanlı, şanımız; Turanlı, unvanımız,
Vatan, bizim canımız; feda olsun kanımız.
Azat Türk Bayramı, Türkistan halkına dağıtılarak Muhtariyet marşı olarak söylenmiştir. Söz
konusu şiir Özbek devletçiliği tarihindeki ilk marş olma özelliğine sahiptir.
Muhtariyet alındı,
İşler yolga salındı,
Milli marşlar çalındı,
Düşman ortansın indi!
Türkistanlı, şanımız; Turanlı, unvanımız,
Vatan, bizim canımız; feda olsun kanımız.
Şair, zulme herkes karşıdır. Yani “Halk isteği, azat olsun bu ülke, gitsin onun başındaki kölenke”
der. Çolpan, halkı özgürlüğe, kurtuluşa, bağımsızlığa çağıran tellala dönüşür; yeni rejimi pranga,
halkımızı da köle olarak idrak eder. Çolpan’ın Güzel Fergana, Bozulan Ülkeye adlı şiirleri halk arasında
o kadar yaygın oldu ve halka o kadar büyük ruhsal destek sağladı ki Sovyet rejimi yandaşları ona karşı
birçok şiir ve yazılar kaleme aldılar. (Örneğin, Gayretî’nin Düzelen Ülke şiiri) Ancak şiir, çoktan
hürriyet marşına dönüşmüştü.
Baymirza Hayit konuyla ilgili şunları beyan eder:
“Milli Komite (Almanya’da kurulan Türkistan Milli Komitesi) Çolpan’ın Güzel Fergana şiiri ve
onun bestesini biraz değiştirerek Türkistan milli marşının ortaya çıkmasında önayak oldu. Güzel
Türkistan günümüzde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan hâlâ ayrılmayan sevgili bir beste olarak
hizmet etmektedir.”
Gerçekten de XX. Yüzyılın başlarında Türkistan Muhtariyeti marşına dönüşen söz konusu şiir,
günümüzde Özbek sanatçılarının yanı sıra Türk sanatçıları tarafından da söylenegelmektedir. Onu ilk
defa Türk ses sanatçısı Ahmet Şafak Özbek Türkçesinde söyledi. Daha sonra Hasan Sağındık, Emine
Ata, Leyla Atay gibi sanatçılar tarafından Türkiye Türkçesinde ve Uygur Türkçesinde seslendirildi.
Güzel Türkistan
Güzel Türkistan, senge ne boldi?
Seher vaktinde güllerin soldu.
Çimenler berbat, kuşlar hem feryat
Hamması mahzun. Bolmasmı dil şad?
Güzel Türkistan, sana ne oldu?
Seher vaktinde güllerin soldu.
Bahçeler berbat, kuşlarda feryat
Hepsi mahzun. Olmaz mı dil şad?
Bu dönemde Özbek basınında yeni Türk edebiyatı ve tiyatrosu hakkında makaleler yayımlandı.
Örneğin, Çolpan Tevfik Fikret’in anısına kaleme aldığı Merhum Tevfik Fikret (1920) başlıklı yazısında
yeni Türk şiirinin kurucularından olan Fikret’i “Osmanlı yeni edebiyatçılarının piri ve üstadı” olarak
değerlendirir ve onun en önemli eserlerinden Rubab-ı Şikeste, Tarih-i Kadim eserleri üzerinde genişçe
durarak onları toplumdaki haksızlık, zulüm, sömürücülük gibi insanlık dışı davranışları sert dille
kınayan eserler olarak gösterir.
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Bütün Türk dünyasının başına haksızlık ve sömürücülük belasının geldiği 1920’li yılların başında
Anadolu’da Türk ordusunu istilacılarla mücadeleye davet eden Tufan adlı şiirini yazdı. Şiir başlığının
altında “Muzaffer Anadolu ordusuna” yazısı bulunmaktaydı. Şiir, şu dizelerle başlar:
Ey İnönü, ey Sakarya, ey istiklal erleri,
Milli Misak alınmayınca durmadan ileri!
Söz konusu şiirin o yıllarda Anadolu’nun muzaffer ordusuna büyük moral olduğu ve asker marşı
olarak söylendiği kaynaklarca sabittir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan
Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Kanadı’na ziyareti sırasında bunu büyük bir iftiharla dile getirdi.
Erdoğan XX. Yüzyılın büyük şairi Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın Anadolu’da yaşananlar
dolayısıyla Türk ordusu şerefine kaleme aldığı Tufan şiirinden şu dizeleri okudu:
Bilemiz, kim ular sizni yaşamaya koymaylar,
Bilemiz, kim kanınızı tamçı-tamçı içeler,
Bilemiz, kim onlar sıra yuvaş halkni sevmeyler,
Bilemiz, kim toprak için insanlıktan geçeler.
Çolpan kardeş Türk halkının “cennet kadar kutsal toprağı” düşmanın ayakları altında
çiğnenmesinden, sesinin “insafsızca gürültülerin, havlamaların altında” kalmasından acı çeker.
Kendilerini kültürlü sayan ama cellattan farksız olan istilacıların aç gözlülüğünü, “özgürlük” diye
gürültü koparan, bağıran kurtların gözünün altın değerindeki topraklarda olduğunu sertçe ifşa eder.
Çolpan böylece kendi yurdunu da istila eden sömürgecilerin davranışlarına işaret eder.
Özbek edebiyatı tarihinde “halkı uyandıran şair” olarak layık bir yere sahip olan Çolpan’ın
yukarıdaki şiirindeki yurtseverlik ruhunun kardeş Türk halklarının yaklaşık bir asırdır bir kor halini
alması halklarımız arasındaki ezeli kardeşlik köklerinin sağlam olduğunu dile getiren Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Ana yurdumuz, göz bebeğimiz” demesinin temelinde de aziz Vatanımız Özbekistan’a
minnet duyguları tecessümdür! Zira iki kardeş halkın asırlar boyunca sömürge ve istila prangalarını
parçalayarak hayatı ve istikbali için mücadele edegeldiğini Çolpan Tufan şiirinde kalpleri titreten bir
heyecanla ifade edebilmiştir.
Bilemiz, kim siz yoksullar son çağda
Şunday yaman düşmanların kolunda
Mengu esir, mengu tutkun bolişni
İstemeden kolga yarak aldınız
Bilemiz, kim katar-katar kışlaklar
Sinesine nan dolduran topraklar
Ot içinde, şunun için ölüşni
Artık görüp, canı otge saldınız.
Canı kana – oka, otga saldınız
Fakat bu gün tatlı bir öç aldınız
Yine bir kez tarhilerde kaldınız!
Ey istiklal, ey Sakarya, ey İnönü erleri,
Yürü, mazlumlar tufanının öç alıcı selleri!
Çolpan’ın Tufan şiiri Türkistan Gazetesi 13 Eylül 1922’deki sayısında yayımlanmıştır. İstibdatla
mücadele, istilacıların zulmünden halkı kurtarma şairin nazmının ana hedefi ve gayesine dönüşerek
sadece Türkistan’da değil aynı zamanda tüm Türk zeminine yayılarak Muhtariyet’in marşı olarak
seslendirilmiştir.

KAZAK BOZKIRLARINDA GEÇEN
MİLLİ MÜCADELELER HAKKINDA ŞİİRLER
POEMS ABOUT THE NATIONAL LIBERATION
STRUGGLE IN THE KAZAKH STEPPES
Gülbarşin ADAMBAEVA

Abstract
In the XVIII-XIX centuries, the Kazakh people waged a continuous war against foreign
occupation. In the first half of the XVIII century, Kazakh society fought tirelessly for its freedom with
the Dzungarian Khanate, followed by the Qin Empire, the Central Asian khanates, and finally with the
Russian Empire. The Russian Empire annexed the Kazakh land to such a degree that its reforms aimed
at the complete destruction of the Kazakh state. The middle and second half of the XIX century is
considered to be the end of the transition of Kazakh lands to Russian rule, and various administrative
and political measures carried out destroyed the traditional structure of Kazakh nomadic society. The
violation of the balance in the development of Kazakh society brought the people into the sphere of
liberation struggle. The national liberation movement is a phenomenon characteristic of colonial
countries. The main goal of the national liberation movement is to free the nation from oppression,
restore its statehood, which protects its national interests, and achieve national independence by
eliminating colonial rule. The national liberation struggle develops in close contact with all spheres of
society's life. This connection also includes the cultural and spiritual side of society. The struggle of the
Kazakhs for independence in the XVIII-XIX centuries was opposed to the social changes established
by Russian colonialism. This political panic was the basis for the work of Kazakh poets-zhyrau, and a
new content of traditional folk poetry, called zhyrs about the National Liberation uprising, appeared in
Kazakh literature. Examples of poetry born in connection with the National Liberation uprising against
social oppression were like a heroic Chronicle of the life of the people of that time. It skillfully described
the terrible suffering and the good wishes of the people, its great faith in a bright future, the courage and
perseverance of the Sons of the people who held the flag and led the struggle. In this work, the national
liberation movement of the Kazakh people and related native poems are considered.
Keywords: national liberation struggle, independence, folk poetry, songs.
GİRİŞ
MİLLİ MÜCADELE KAVRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ
XVIII-XIX yüzyıllarda Kazak halkı yabancı saldırılara karşı sürekli bir savaş yürütmüştür. XVIII
yüzyılın ilk yarısında Kazak toplumu, Çungar Hanlığı, ardından Qin İmparatorluğu, Orta Asya
Hanlıkları ve son olarak Rus İmparatorluğu ile sürekli olarak özgürlüğü için savaşıyordu. Göçebe hayat
sürdüren ve feodal bölünmelerini yenemeyen Çungar Hanlığı bu savaita yeniliyor ve toprakları Qin
İmparatorluğuna geçiyor. Kazak toprakları ise Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. Böylece, 2-3
yüzyıl boyunca Orta Asya'da büyük bir güç olarak tanınan Kazak devleti ve Çungar devleti, komşu
güçlü imparatorlukların hızlı ilerlemesine direnemedi.
Milli Mücadele, sömürge ülkelerine özgü bir olgudur. Milli Mücadelenin temel amacı, ulusu
baskıdan kurtarmak, ulusal çıkarlarını koruyan devletliğini yeniden kurmak, sömürge yönetimini
kaldırarak ulusal bağımsızlığa ulaşmaktır. Milli Mücadele, sömürge halklarının sömürgeci baskıya karşı
ülke çapında bir mücadelesidir.
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Milli Mücadelenin temel amacı, ulusu başka bir devletin ekonomik, siyasi ve diğer baskılardan
kurtarmak, ülkenin doğal ulusal çıkarlarını koruyabilen devlet yapısını yeniden kurmak, sömürge
sisteminin kaldırılması ve dekolonizasyon önlemlerinin uygulanması yoluyla gerçek bağımsızlığa
ulaşmaktır. Ulusal kurtuluş hareketi, sömürge yönetimi altındaki halkların yabancı baskıya karşı ülke
çapında bir mücadelesidir.
XVIII yüzyılda Kazak halkının Çungar işgalcilerine karşı kurtuluş mücadelesi, vatanı savunmayı
amaçlıyordu. Ülkenin bir kısmı düşmanın elinde kaldığından dolayı, onu kurtarmak ulusal bir görev
haline gelecektir. Vatan Savaşı'nın ve Milli Mücadelenin amacı ortaktır: ülkenin devlet bağımsızlığını
ve toprak bütünlüğünü dış tehditlerden korumak. Dolayısıyla bu kavramlar birbirine yakın, iç içedir.
Ancak Milli Mücadelenin içeriği daha derindir. Milli Mücadele, kamusal yaşamın tüm alanlarıyla yakın
ilişki içinde gelişir. Böyle bir bağlantı aynı zamanda toplumun kültürel ve manevi yönünü de içerir.
Milli Mücadele, ulusal, sosyal, manevi, ekonomik, siyasi ve dini çelişkilerin bir bileşimidir.
Kazak halkının tarihi hem devrim öncesi hem de Sovyet döneminde sömürge politikası, sınıflar
ideolojisi, Avrupa-merkezli ilkeler açısından incelenmiştir. Sömürge döneminde Milli Mücadelelere
“isyan”, katılımcılara ise "isyancılar" ve "soyguncular" deniyordu. Rusya'nın emperyal emellerine karşı
tüm insanlığın uygarlık yolunda kendi etnolarının korunması için halkın acılı mücadelesi iptal edildi.
Böylece, ulusal kurtuluş hareketlerinin tam ve gerçek tarihine ilişkin birçok gerçek çarpıtıldı
(Pirimbetova, 2001).
XVIII yüzyılda Kazak Hanlığı'nın siyasi durumu çok zordu. Bu koşullar Abilhayır, Abilmambet
ve Abılay Hanları Rus egemenliğine girmeye zorladı. Daha sonra Abilhayır Han'ın Orta Cüz Sultanı
Barak tarafından öldürülmesi Kazak toplumunda bir krize işaret etti. Abılay Han'ın ölümü siyasi bir
krize neden oldu ve hanlığı zayıflattı. Çarlık hükümeti, taht için yetenekli ve etkili adayları kasten
dışlamaya çalıştı. Tahta Rus yanlıları yerleştirildi. Kazak toplumu kendi içinde bölünmeye devam etti.
Bu nedenle sömürgeciliğe karşı mücadelenin ilk aşamalarında isyanlar sülale başları, biyler ve
batırlar tarafından yönetiliyordu.
1. KAZAK BOZKIRLARINDAKİ BAŞLICA MİLLİ MÜCADELELERi
1820'lerde Rus İmparatorluğu'nun reformları, Kazak devletini tamamen yok etmeyi amaçladı.
Kazak topraklarının bütünlüğünü isteyen sultanlar, Sarjan ve Kenesarı Kasımuly liderliğinde geniş çaplı
bir ulusal kurtuluş hareketi yarattı.
19. yüzyılın ortaları ve ikinci yarısında Ruslar, Kazak topraklarını tamamen işgal etmiş
bulunuyordu. Kenesarı Kasımuly, Jankoja Nurmuhameduly, Eset Kotibaruly liderliğindeki
ayaklanmalar, Kazakistan'ın Rusya tarafından nihai ilhakına karşı ulusal kurtuluş hareketlerine
atfedilebilir.
Sömürgeci Rus hükümetinin çeşitli idari ve siyasi önlemleri, Kazak göçebe toplumunun geleneksel
yapısını bozmuştur. Bu onun kamusal yaşamında her zaman bir kriz oluşturmuştur. Bu faktör de
amaçları, çıkarları ve doğal hakları ihlal edilenlerin güçlü muhalefetine yol açtı. Toplumun
gelişimindeki dengesizlik, o toplumun tüm sosyal unsurlarını kurtuluş mücadelesi bağlamına sokmuştur
(Djordj, 1997).
XVIII-XIX yüzyıllarda Kazakların bağımsızlık mücadelesi, Rus sömürgeciliğinin oluşturduğu
toplumsal değişimlere karşı olmuştur.
Milli Mücadeleler sırasında, sömürge yönetimi tarafından yıkılan hanlığı yeniden kurma
girişimlerini görebiliriz.
Kazak halkının Rus sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesi uzun sürmüştür, XVIII yüzyılın
ikinci yarısı ile XX yüzyılın 80'li yıllarını kapsamaktadır:
1. Syrym Datuly liderliğindeki 1783-1797 hareketi;
2. 1820-1830'da Sarjan Kasımuly ve Jolaman Tlenşiuly liderliğindeki hareketler;
3. 1836-1838'de Isatay Taymanuly ve Mahambet Utemisuly liderliğindeki ayaklanma;
4. 1837-1847'de Kenesarı Kasımuly'nın önderlik ettiği ulusal kurtuluş hareketi;
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5. 1856-1857'de Jankoja Nurmuhameduly ve 1847-1858'de Eset Kotibaruly liderliğindeki
ayaklanmalar;
6. 1868-1870 yıllarında Oral, Torgay bölgeleri ve Mangistau'daki ayaklanmalar;
7. 1916 Milli Mücadele;
8. Kazak aydınlarının yirminci yüzyılın başlarındaki ulusal-demokratik hareketi;
9. XX yüzyılın 20-80'lerinde Sovyet yetkililerine karşı hareketler: protestolar, ayaklanmalar.
Halkın ilk ve en büyük ayaklanması Syrym Datuly liderliğindeki hareketti. Küçük Cüz
Kazaklarının ayaklanmasının temel nedeni, çarlık hükümetinin Kazakların “iç tarafa” girmelerini, yani
Jayık nehrinin dışına çıkmalarını yasaklaması ve bazı Kazak hükümdarların haklarını dikkate
almamasıydı. Rusya'daki köylü ayaklanmasının birçok komutanı gibi Syrym Batyr da “iyi bir han'a”
inanıyordu. Amaç, Kazak toplumunda Biylerin rolünü artırmaktı. Aynı zamanda Hanlık yönetimi
yeniden sağlamayı da kabul etti. Ancak hareketin sömürgeciliğe ve hanların zulmüne karşı olduğu
hakkında görüş, son döneme kadar devam etmiştir (Egeýbaev, 2006).
Isatay Taymanuly ve Mahambet Utemisuly liderliğindeki 1836-1838 ayaklanması, Kazak
topraklarında sömürge yönetimine karşı açık bir sosyo-sınıf karakterine bürünen ilk halk protestosuydu.
Ayaklanma, halkın sömürge gücüne, bu güce güvenen Jangir Han'ın liderliğindeki feodal beyler
grubuna karşı öfkesinin bir tezahürüydü. 1836-1838 ayaklanması öncekilerden farklıydı. O zaman,
Kazak topraklarının büyük kısmı Rusya tarafından zorla ilhak edilmiş ve sömürge politikası giderek
daha otoriter hale gelmişti. Hanlığın kaldırılması, yeni bir yönetim sisteminin getirilmesi, Kazakların
verimli topraklardan kovulması, tüm bunlar Çarlık Hükümetinin sömürge politikasına karşı
ayaklanmanın yönünü belirledi. Ayaklanmanın kendiliğinden çıkmasına rağmen, ayaklanmanın lideri
ve yandaşları, Akbulak yakınlarındaki muharebeye kadar çok başarılı olmuşlardı. Böylece sıradan
göçebelerin önünde maksatlı mücadele fikrine bağlılığını kanıtladı. Ama ayaklanmaya katılan bazı
biylerin istikrarsız eylemleri, cezalandırma güçlerinin acımasızlığı ayaklanmanın yenilgisini hızlandırdı
(Aǵybaiqyzy, 2006: 37).
Kazakistan'da ölçek ve güç açısından en büyük Milli Mücadele, 1837-1847'de Kenesarı Kasımuly
liderliğindeki ayaklanmaydı. Hareket 10 yıl sürdü. Rusya'nın ilhak süreci bir süreliğine de olsa ertelendi.
Ayaklanmanın başlangıcı, Çarlık Rusya'nın Kazak topraklarına derinlemesine nüfuz ettiği ve idari ve
siyasi tedbirlerle bağımsızlığını koruyan bölgelere ulaştığı döneme denk gelir. Orta Cüz'ün ilçe
yönetimine karşı başlayan bu ayaklanma, Abılay Han'ın soyundan gelen Kenesarı Kasımuly tarafından
yönetildi.
Orta Cüz toprakları, ancak Kenesary Kasımuly liderliğindeki ayaklanmanın yenilgisinden sonra
Rusya'nın bir parçası oldu. Çarlık hükümeti artık Büyük Cüz topraklarını işgal etmeye başladı.
Ayaklanma, henüz Rusya'nın işgali altında olmayan bölgelere, Üç Cüz'ün tamamına yayıldı. Kenesarı
hareketi, hâlâ bağımsızlığını koruduğu bölgelerde Rus sömürgeciliğinin derinleşmesine karşıydı.
Kazakistan'ın Rus İmparatorluğu'na katılmasından bu yana kurtuluş hareketi, itici güçlere ve
mücadele yöntemlerine bağlı olarak aşağıdaki aşamalara ayrılabilir:
Birinci dönem, XVIII yüzyılın sonundan XIX yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönemi kapsar.
Kazak toplumunda çok sayıda insanın katıldığı kurtuluş hareketinin bu ilk aşamasında, belirli nesnel
nedenlerle bir toplumsal grup öncü rol oynamıştır.
Syrym Datuly (1783-1797), Isatay Taymanuly (1836-1838), Kenesarı Kasımuly (1837-1847), Eset
Kotibaruly (1847-1858), Jankoja Nurmuhameduly (1856-1857) liderliğindeki ayaklanmalar, öncelikle
sömürgeci baskıya karşı bir protestoydu. Ulusun siyasi olarak aktif grubu, ulusal bağımsızlığı
savunmadaki büyük azimine rağmen, Kazak toplumunun sınırlı ekonomik potansiyelinin üstesinden
gelemedi. Kuvveti, ekonomik gücü ve sömürgecilik hilesi üstün olan imparatotluk sistem, halk
direnişini şiddetle bastırdı. Artık sultanlar, batırlar, biyler gibi sosyal gruplardan oluşan yönetici elit,
ulusal sorunların çözümündeki rolünü kaybetmektedir (Jambylov, 2001).
Ulusal kurtuluş hareketinin ikinci aşaması, bir grup aydının faaliyetleriyle bağlantılıdır. Alihan
Bokeyhanov, Ahmet Baytursynuly, Mirjakyp Dulatuly gibi aydınlar, milletin kaderi ve doğal
ihtiyaçları, ortak hedefler için ulusal yeteneklerin yanı sıra özlemleri de harekete geçirebilecek, çağın
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gereksinimlerini karşılayabilecek bir sosyal gücü göstermeye başlar. Bu grup, milli değerlerin
korunması ve temel amaç ve hedeflerin tanımlanması açısından eğitimi temel amaç olarak belirlemiştir.
Gazete, dergi ve kitapların basımına başlandı. Kazak milliyetçiliği çağın gereklerine göre doğmuştur.
Bu, milli değerleri korumayı ve canlandırmayı amaçlayan bir milliyetçilikti. Milli mücadelenin
temel ideolojik direkleri, Kazak topraklarının bütünlüğünün korunması, ulusal devletin yeniden
canlanması, anadili temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması gibi kavramlardan oluşuyordu.
1916 ayaklanması, Rus iktidarının derin bir kriz içinde olduğunu ve Kazak halkının sömürgeci
baskılara direnmeye hazır olduğunu gösterdi. 1917 sonbaharında Alaş Partisi'nin kurulması ve bu yılın
sonuna kadar Türkistan (Hokand) ve Alaş (Orenburg) özerkliklerinin kurulması kararı, ulusal kurtuluş
hareketinin imparatorluktaki diğer kurtuluş güçleriyle birlikte çalışmalarının başlıca sonuçlarıydı.
Milli Mücadelenin üçüncü aşaması, Sovyet egemenliği altında gerçekleşti. Toprak meselesine tam
bir çözüm bulunamaması, Rusya'dan Kazak topraklarına sürekli göçün durmaması, sanayinin
hammaddeleşmesi, Ruslaşma süreci, Kazak ulusunun kendi devletini yönetme umutlarının başarısızlığı,
kurtuluş hareketinin temelini oluşturdu. Turar Ryskulov, Smagul Saduakasov, Sultanbek Kojanov, Jalau
Mynbayev ve diğer aktivistlerden oluşan siyasi grup, F.I. Goloşekin'e göre Alaş seçkinlerinin “yeni
nesli” idi. Bu nesil, tüm çabalarını Sovyet özerkliğine ulusal bir içerik kazandırmaya adadı.
İmparatorluk güçleri bu faaliyeti kasten çarpıtmış ve bunu “burjuva milliyetçiliği” veya “milliyetçi
kısıtlamanın” bir tezahürü olarak görmüşlerdir (Rysqululy, 2006:45).
XX yüzyılın 20'li ve 30'lu yıllarında, devletin sürekli siyasi baskıları, Alaş aydınlarının her iki
neslini de yok etti.
1920 ve 1930 yılları arasında, zorunlu kolektivizasyona karşı bir protesto olarak görülen 372 defa
olan köylü ayaklanması, şiddet içeren siyasi sisteme karşı siyasi bir lideri olmayan kitlelerin açık bir
protestosuydu.
Sovyet totaliter sisteminin kurulmasından sonra özgürlük mücadelesi yabancı göçmenler
tarafından verilmeye başlandı. En büyük temsilcisi Mustafa Şokay idi. O, Paris ve Berlin'de yayınlanan
“Genç Türkistan” (1929-1939) dergisinde düzenli olarak yayınlayan makaleleri ve bilimsel çalışmaları
aracılığıyla yurttaşlarının dileklerini dünya topluluğuna iletti. Bu doğrultuda kurtuluş hareketine
ölçülemez katkılarda bulunmuş ve yeni tarihsel dönemde milli bilincin canlanmasını sağlamıştır.
XX yüzyılın başlarındaki ulusal kurtuluş hareketinin özelliği, komşu Türk halklarıyla güçlerini
birleştirme arzusuydu. Böyle bir eylem, 1917’daki devrimsel değişimlere kadar Kazak, Tatar, 19161917 yılları Kazak ve Kırgız, Özbek ve iç savaşları döneminde Kazak ve Başkurt kurtuluş
hareketlerinin karşılıklı siyasi desteğinde açıkça görülmüştür.
Sovyet döneminde cumhuriyet halkı, Komünist Partisinin merkez organlarının politikasını protesto
etti. 1929-1931 yıllarında zorunlu kolektivizasyona karşı köylü ayaklanmaları, 1959’da Temirtau'da
toplumsal koşulların hiçe sayılması nedeniyle işçi ayaklanmaları ve 1979'da Tselinograd'da (Akmola)
ulusal politika hatalarından kaynaklanan olaylar bu tür protestolar arasındaydı (Sýtieva, 2006).
Almatı'daki 1986 Aralık (Jeltoksan) ayaklanması, Kazak halkının asırlardır süren bağımsızlık
mücadelesine son verdi.
Bu belge ve sonuçlar, Kazak ulusal kurtuluş hareketinin çok yol kat ettiğini, ana hedeflerinden ve
çıkarlarından sapmadığını göstermektedir.
1. MİLLİ MÜCADELE HAKKINDA ŞİİRLER
1916’daki ayaklanmayla ilgili şiirler, geleneksel halk şiirinin yeni bir dalıdır. 1916 yılında
Kazakistan ve Orta Asya Halkları ezilen emekçi kitleler, sivil ve eşitlik haklarını savunarak, sonu
gelmeyen sömürü ve toplumsal baskıya karşı ulusal bir kurtuluş ayaklanması başlattılar. Bu
ayaklanmayla ilgili doğan şiir örnekleri, o dönem insanların hayatlarının kahramanca bir tarihçesi
gibidir. Ülkenin ayaklanma sırasında çektiği acıları ve halkın iyi dileklerini, parlak geleceğe olan büyük
inancını, düşmana karşı mücadelede bayrağı eline alan halk oğullarının cesaretini ve azmini ustaca
anlatmıştır.
Kazak halkının 1916 yılındaki Milli Mücadeleyi konu alan şiirler, konu ve içeriğe göre şu gruplara
ayrılabilir:
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1) Haziran Fermanı, nüfusun bunalımı hakkında,
2) halkın ayaklanma kararı alması ve hazırlanması hakkında,
3) ayaklanmalar, savaşlar, çatışmalar hakkında,
4) temyiz, propaganda şiirleri,
5) vatandaşları cepheye gönderme, cephedeki hayata dair şiirler, şarkılar,
6) cepheden memlekete, memleketten cepheye mektuplar.
Birinci grup şiirlerinin önde gelenlerinden, Jambyl'ın “Çarın Emiri Daraldı”, Jusupbek
Jiyenbekov'un “Haziran Fermanı”, Toleu Kobdikov'un “Saryarka'nın sarını” şiiridir. Bu şiirlerde şairler,
19 ile 31 yaş arasındaki erkeklerin askere alınması gerektiğine dair Haziran Fermanının çıkarıldığını,
biy-bolısların, valilerin onu hemen uygulamaya başladığını ve halkın bundan memnun olmadığını, ama
yine de cepheye insan göndermeye mecbur kaldıklarını söylemektedir (Jomartbaev, 2006).
Şair Jambıl kendi şiirinde:
Patşa ämiri tarıldı,
Çarın emiri daraldı,
Oğan qılar bar ma ılaj?
Yapabilek var mı çare?
Kögen közdi qosaqtap
Çift güve gözleri
Qalay qïıp beresiñ?
Nasıl ona verirsin?
Kök jaylawdı qaldırıp
Yeşil yaylayı bırakıp
Qayda köşip ketermiz?..
Nereye taşınırız?..
Ne bolmasa şıbından
Ya da sinek gibi
Tağdırına könw bar.
Kadere katlanmak var , diyor.
Töleu, Haziran Fermanı sırasında ülkedeki durumu, kızgınlığı ve buna karşı protestoyu anlatıyor:
Ört edi qazaq köñili qawlap turğan
Yangındı Kazak gönlü harıl harıl yanan
Jañbır bop patşa käri basıp saldı.
Çar kahrı yağmur olarak söndürdü.
Xalıq küñirendi, dağdardı;
İnsanlar yas tuttu ve ağladı;
Qazaq basına qara tuman tüsti.
Kazakların başına siyah bir sis düştü.
İkinci grup ise Haziran Fermanına karşı isyan etmeye çağıran şiirleri içerir: Omar Şipin’in “Vali
Geldiğinde”, şair Buzaubak'ın “Çarın Kutu Kaçtı” ve diğerleri. Buzaubak, Çarlık Hükümetinin
emperyalist savaşa bulaştığını ve ordusunun cephede yenildiğini, o yüzden Kazakların askere alınması
için bir ferman yayınladığını söyleyerek:
El bolmas buğan soldat bergenmenen,
Ona asker vermiş olmasına rağmen,
Krala itaat etmesine rağmen.
Patşanıñ degenine jürgenmenen.
Kazaklar, canilerden iyilik görmez,
Jaqsılıq jawızdardan qazaq tappas,
Boşuna savaşa gidip ölmesine rağmen ...
Soğısqa bosqa barıp ölgenmenen...
Üç Cüz halkına söyleyelim,
Versen de çocuğunu, vermesen de
Üş jüzdin balasına jar salayıq,
öleceksin.
Berseñ de öldiñ balañdı, bermeseñ de
O yüzden düşmana karşı çıkalım! –
Onan da jawğa qarsı at salayıq!
diye Çarlık Hükümetine karşı mücadele etmeye çağırıyor.
Halkın Haziran Fermanına karşı mücadelesini, isyancıların Çarlık Hükümet askerleriyle savaş
sahnelerini tasvir eden eserler: İsa Daukebayev'in “Bekbolat”, Jambıl'in “Sert Emir”, Boltirik Şair’in
“Halk Birden Göç Ederken”, Kuderi Joldybayey'in “Amankeldi’nin Torgay’ı fethetmesi”, Sat
Esembekov'un “Kumken Savaşı” ve Omar Şipin'in “Amankeldi” gibi destanları ve şiirleridir
(Jarmuhamedov, 1961).
Milli Mücadele ile ilgili şiirin özel bir türü - temyiz, propaganda şiirleri yazılmaya başladı. Bu tür
şiir örnekleri öncelikle Kazak bozkırlarındaki toplumsal eşitsizlikleri ve çelişkileri güncel bir konu
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olarak seslendirmiş ve Kazak edebiyatında daha önce görülmemiş yeni bir içerik, yeni bir fikir
getirmiştir.
Bu tür şiirler, 1916 ayaklanmasıyla bağlantılı olarak doğan şiirlerin ayrı bir grubuydu. Bunların
arasında Buzaubak Şair'in “Çarın Kutu Kaçtı”, Omar Şipin’in “Amankeldi”, K. Azerbayev'in “Attan”,
Battal'ın “Doğacak mı Bize Güneş?”, “Kubaşa'nın Abdrahman'a Mektubu”, “Abdrahman'ın Cevabı”,
B. Kojayev'in “Güneş Bulutlarla Kaplıdır” şiiri, egemen sınıfın zulmünü ve ikiyüzlülüğünü cesaretle
ortaya çıkarmış ve halkı birleşmeye ve baskıcı sınıftan intikam almaya çağırmıştır (Egeýbaev, 2006).
Boltirik'in “Halk Göç Ederken” adlı şiiri ve Karsak Şair’in şiirlerinde Haziran Fermanından sonra
ata yurdunu bırakıp mülteci olan halkın zor durumu, aşağılanma ve ıstırabı anlatılırsa, Battal, Kusayın,
Eskayır şiirleri ile Sartay’ın “Dar Devir”, Töleu’in “Sarıarka’nın Sarını” gibi şiirlerinde içte ve dışta
zulüm ve adaletsizliğin hakim olduğu ülkenin geçmişinden, durumundan bahsediyor. Bu durum,
“Vedalaşma”, “Avutma”, “Dametken’in Çığlığı”, “Askar’ın Ailesine Vedası” gibi lirik şiirlerde de
belirgindir. Cepheden memlekete, memleketten cepheye yazılan selamlaşma mektuplarında (“Akbas’ın
Nurjan’a Mektubu”, S.Begimov’un “Vatan’a Mektubu” vs.) gençlerin doğduğu ülkeye olan özlemi,
işçileri mücadeleye açık olmaya çağıran güçlü bir ses ve geleceğe büyük bir güven vardır. B.
Berdenov’un “Çağrı”, Eskayır’ın “Zor Devirde”, Battal’ın “Doğacak mı Bize Güneş?”, J. Janabayev’in
“Uzun Yola Çıktık”, A. Amanjolov ve Karamoldayev’in “Çaresiz Gittim Vatanımdan” adlı şiir ve
destanlarında savaşa giden gençlerin kırdan cepheye uzun yolculukları ve yolun çeşitli acıları, hüzünlü
halleri ve hayalleri, cephedeki korkunç savaşın gerçek sahneleri ayrıntılı olarak anlatılıyor. Halk
hayatını özel bir tema olarak anlatan eserlerin yanı sıra K. Bozayev'in “Karakoyın Ayaklanması”, “Vali
Geldiğinde” adlı şiir ve destanında o zor devirde halkı için canını veren Amankeldy, Alibi, Bekbolat,
Uzak, Taylak, İsa, Kurkebay, Ali ve Kırgızbay gibi kahraman komutanların kahramanlığı seslendirildi
(Ergóbek, 2006).
Jetisu Kazaklarının kahramanca mücadelesini simgeleyen “Bekbolat” destanında ülkenin trajedisi
söylenir. Kahramanın mahkemeye verdiği cesur cevaplarını diyalog yoluyla vererek yazar, yönetici
elitin aşırı acımasızlığını ve adaletsizliğini rasyonel bir şekilde ortaya koyuyor. Şair İsa, “Bekbolat”
destanında Almatı'nın bugünkü Kaskelen semtinde meydana gelen olayları anlatır. Halk, Çarlık
Hükümetinin kararnamesine hemen karşı çıktı ve cepheye kimseyi göndermeyeceklerini söyledi.
Balanı qoldan bergenşe,
Çocuğu vermektense,
Qasiret-qayğı körgenşe,
Acı çekmektense,
Patşağa qarsı turamız,
Çar’a karşı çıkarız,
Ölsek şeyiit bolamız,
Ölürsek şehit oluruz,
diyerek karşı çıkmaya, savaşa hazırlandılar.
Bekbolat, lider, han olarak seçilir. Herkese silah, mızrak, orak, balta gibi mevcut tüm araçları
toplaması talimatı verilir. Ancak toplayıp silahlanmaya zamanları olmaz. Şehirden bir ordu gelir ve
halka ateş etmeye başlar. Halk, atları yaylalardan aldırarak onlara karşı savaşmaya başlar. Bu sayede
silahsız halk, hükümet güçlerine çıplak elleriyle karşı koyar. Savaşta on beş Kazak öldürülür ve
Bekbolat esir alınır. Rus askerleri Bekbolat ve diğerlerini yakalayıp atlarıyla birlikte şehre götürür.
Er-jurtım, aman bolğın aytar sözim,
Halkım, hoşçakal diyorum,
Qurbandıq bäriñ üşin jalğız özim.
Sizin için tek başıma kurban olurum.
Bir jıl ma, jartı jıl ma menen keyin
Benden bir sene, yarım sene sonra
Munı da aynaldırar birew özin
Bunlar hesap verecektir, - der Bekbolat.
Liderlerini kaybeden halkın acısı anlatılıyor. Bundan sonra şiir, Bekbolat'ın akimler tarafından
sorguya çekilmesini, Bekbolat'ın bunlara verdiği yanıtları ve nihayet Bekbolat'ın yetkililer tarafından
idam edilmesini, Bekbolat'ın idam ağacının önünde konuşmasını anlatır. Bu şiirin ana avantajı, Bekbolat
esarette, sorguda, idamda hiç korkmaz, güçlenir, siyasi bilinci gelişir. Şiirde Çarlık Hükümeti Bekbolat'ı
kınamaz, Bekbolat Çarlık Hükümetini kınar. O şöyle diyor:
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İlk başta bir askerlik oynatmadın,
Rusça öğretmedin,
Bu Kazak, gözlerini açıp uyanacak diye,
Hazinenin kara ekmeğini kıskanmıştın.
Çarda adalet yoktur. Hem Kazak topraklarına
hem de sularına el koyarak akimlere, KazakRuslara ve zenginlere dağıttı. Böylece halkı
ağlattı.
Çar, insanlara karşı zalimdi,
Karşı çıkmak kaçınılmaz bir olaydır...
Doğru, savaşa gitmek istedim.
Kafanı yerin dibine gömmeye çalıştım.
Gerçeği söylemek, doğruyu söylemek,
Çar’ı tamamen yok etmeye çalıştım.
Bunu inkar etmiyorum, geri dönmeyeceğim,
Beni öldürsen de halkımı öldüremezsin.
İntikam alacak ve senin bana yaptığını kendine
yapacak.
Yazar bu şekilde Bekbolat'ı hem bir kahraman hem de gerçek bir siyasi savaşçı olarak tasvir eder.
Kenen Azirbayev'in “Kırgızbay”, “Ali Batyr”, E. Kandekov'un “Ali Batyr”, Kabilbek
Sauranbayev'in “Uzak Batyr”, Bekbolat Aşıkeev'in “Alban İsyanı” adlı destanlar bu tarzda yazılmış ve
Batırların unutulmaz kahramanlıklarını anlatır. Olaylara tanık olan Omar, Sat, Süleymen, Kuderi,
Dosmukan, Orynbay gibi şairler, Amankeldy İmanov liderliğindeki Torgay isyanı hakkında çeşitli
şiirler ve destanlar yazmışlardır. Omar Şipin'in “Amankeldy”, Sat Esenbayev'in “Er Amankeldy”,
Nurhan Ahmetbekov'un “Amankeldy Destanı”, Amankeldy Batyr'ın ulusal kurtuluş ayaklanması ve İç
Savaş sırasındaki kahramanca mücadelesini konu alan eserleridir (Ergóbek, 2006).
Äwelde soldat qılıp oynatpadıñ,
Orısşa til üyretip sayratpadıñ,
Közin aşıp, bul qazaq oyanar dep,
Qaznanıñ ayap ediñ qara nanın.
Patşada ädildik joq. Ol qazaqtıñ jerin de, swın
da tartıp aldı, olardı äkimderge, kazak-orıstarğa,
baylarğa bölip berdi. Söytir xalıqtı zar jılattı.
Patşa zalım boldı buqarağa,
Buqara qarsı turmay bolmas şara...
Ras, men soğıswğa şıqpaq boldım.
Basıñdı jer astına tıqpaq boldım.
Ras desen, ras söz men aytayın,
Aqpatşanıñ tuqımın qurtpaq boldım.
Bul isimnen tanbaymın da, qaytpaymın da,
Meni öltirgeniñmen xalıqtı öltire almaysıñ.
Ol kek aladı, mağan istegeniñdi öziñe isteydi,

SONUÇ
Milli Mücadelenin hepsi de sömürgeci baskıya karşı yönlendirildiler. Bu nedenle Kazakistan
topraklarının tamamını kaplayan ve ulus-devleti kurtarmaya çalışan en büyük ayaklanma, tarihimizde
çok önemli bir siyasi olay olarak korunmuştur. Bu konu üzerine şiirlerin doğuşu, ayaklanmanın her
aşamasında Kazakların tarihi, sömürge politikası ile ilişkilendirildi. Özellikle XX yüzyılın ortalarında,
XIX yüzyılın ikinci yarısında popüler olan Milli Mücadele kahramanlarını konu alan şiirler,
ayaklanmanın mahiyetini gösterir, ceza askerlerinin acımasızlığını, halkın kahramanlara olan yasını,
ağıtını, kederini anlatır. Bu nedenle bu tarihi şiir ve türkülerde Kazak tarihinin birçok hakikati
korunmuştur. Kazak belagat sanatının binlerce imkânı bu şiirlerde pek çok şekilde ortaya konulmuştur.
1916 ayaklanmasıyla ilgili şiir, Kazak halkının ulusal kurtuluş hareketini söyleyen en yüksek ruhla
yazılmış demokratik bir halk şiiridir. Bu nedenle, Milli Mücadeleyle bağlantılı olarak doğan halk şiiri,
halkımızın tarihinde karmaşık ve önemli bir yere sahip olan tarihsel ayaklanmayı yansıtan sanatsal
şiirler olarak kalır. Bu şiirlerin edebiyat tarihimizde özel bir yeri vardır, Kazak şiirinin gelişme tarihinde
belli bir toplumsal dönemi yansıtan değerli şiirlerdir.
1916'daki Milli Mücadeleyle bağlantılı olarak doğan şiir örnekleri, öncelikle Kazak
bozkırlarındaki toplumsal eşitsizlikleri ve çelişkileri güncel bir konu olarak seslendirmiş ve Kazak
edebiyatında daha önce görülmemiş yeni bir içerik, yeni bir fikir getirmiştir. Böylece, Kazak halkının
1916'daki Milli Mücadelesini anlatan şiirler, mücadelenin tüm olaylarını, siyasi ve sosyal önemini,
özelliklerini, ayaklanmada yer alan kişileri, eylemlerini, koşullarını, onu yöneten adamları, halkın tüm
kahramanlıklarını başından sonuna kadar anlatır. Milli Mücadeleyle ilgili şiirler ve destanların, daha
önceki halk şiiri eserlerinden dil bakımından daha gelişmiş olduğunu görürüz. Şairler, edebî dilin millî
söz varlığını düzenli anlatımlarından geniş ölçüde yararlanmış, bunları yeni temaya göre güncellemiştir.
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Kazak halkının Milli Mücadele ile ilgili şiirler, yirminci yüzyılın başlarında Kazak halkının zengin
bir edebiyat dalı, çok değerli bir hazinesi, halkın tarihi eserlerinin öyküsü, sanatsal kronikler, canlı
belgelerdir.
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KIRGIZ CUMHURİYETİ MİLLÎ MARŞININ İÇERİK ANALİZİ
Gülzada STANALIYEVA
Giriş
Millî marş, bir ülkenin resmî sembollerinden biri olarak, vatanseverlik duygularını ortaya koyan,
resmî tören ve bayramlarda söylenmekte olan esere denir (https://cyberleninka.ru/article/n
/gosudarstvennyy-gimn-kak-zhanr-politicheskogo-diskursa/viewer. Millî marşlarda ait olduğu halkın
tarihi, başından geçen zorlu hadiseler, ataların gösterdiği kahramanlıklar, halkın arzu ve dilekleriyle
birlikte günümüzdeki millî ve manevî değerleri, gelecekle ilgili maksat ve hedeflerini yansıtan dizeler
yer alır. Millî marşlar yürekten gele gele, ezgisine olabildiğince sadık kalarak, içerdiği duygu ve
düşünceler yüksek seviyede yansıtılarak icra edilir ki, bu yönüyle millî bilince büyük etkisi olur
(https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-narrativ-gosudarstvennyh-gimnov-i-politikanatsionalnoy-pamyati/viewer).
Kırgızistan 1991 yılında egemenliğine kavuştuktan sonra, Kırgız Cumhuriyetinin Yüksek
Meclisinde 31 Ağustos 1991 tarihinde "Ülkenin bağımsızlığı hakkında" deklarasyon kabul edilerek,
Kırgız Cumhuriyetinin bağımsız, egemen ve demokratik bir ülke olduğu büyük bir coşkuyla ilan
edilmiştir. Kırgızistan'ın millî marşı ise 18 Aralık 1992 tarihinde Yüksek Meclisin kararıyla kabul
edilmiştir.
Kırgızistan'ın Millî Marşının Anlam ve Muhtevasının Analizi
“Ak möngülüü aska zoolor, talaalar,
Elibizdin canı menen barabar.
Sansız kılım Ala-Toosun mekendep,
Saktap keldi bizdin ata-babalar!
Nakarat:
Algalay ber, Kırgız el,
Azattıktın colunda.
Örkündöy ber, ösö ber,
Öz tagdırın kolunda.
Atkarılıp eldin ümüt tilegi,
Celbiredi erkindiktin celegi.
Bizge cetken ata saltın, murasın,
Iyık saktap urpaktarga bereli."
Nakarat:
Algalay ber, Kırgız el,
Azattıktın colunda.
Örkündöy ber, ösö ber,
Öz tagdırın kolunda."


Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Bişkek-Kırgızistan,
gulzada.stanaliyeva@manas.edu.kg
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Türkiye Türkçesinde:
Ak buzullu yüksek zirve ve düzlükler,
Halkımızın canına eşdeğer.
Asırlardan beri Aladağları mekân tutup,
Koruya gelmiştir bizim atalarımız.
Nakarat:
Yerine gelip halkın ümidi, dileği,
Dalgalandı bağımsızlık bayrağı.
Bize ulaşan örf-âdeti, mirası,
Kutsal görüp, sonraki nesillere verelim.
Asırlardan beri şiar olmuş elime,
Dostlarına hazır canını vermeye.
Bu birlik-beraberlik halkı kaynaştırıp,
Huzur ve sükûneti verir Kırgız yerine.
Nakarat:
Yerine gelip halkın ümidi, dileği,
Dalgalandı bağımsızlık bayrağı.
Bize ulaşan örf-âdeti, mirası,
Kutsal görüp, sonraki nesillere verelim.
Kırgızistan'ın Millî Marşı, "Ak möngülüü aska zoolor, talaalar, Elibizdin canı menen barabar." (Ak
buzullu yüksek zirve ve düzlükler, Halkımızın canına eşdeğerdir.) şeklindeki dizelerler başlar. Burada
buzul, yüksek zirveler ve düzlükler Kırgızistan'ın arazilerinin iki ana bölümünü oluşturmaktadır. "Aska
zoo" tabiri, "yüksek dağlar" kavramının eş anlamlısı olarak verilmiştir.
Kırgızistan, dağlık bir ülkedir. Dağların büyük bir bölümünün zirveleri buzullarla kaplıdır. Bu
yönüyle buzullar Kırgızistan'ın doğal zenginliklerinin önem arzeden bir kısmı olarak kabul edilir.
Çünkü kaynağını buzullardan alan suların toplam hacmi 650 km3 civarında bir rakama tekabül
etmektedir. Bundan dolayı Kırgızistan'ın buzulları, sadece bir ülkeye değil, tüm Orta Asya'nın tatlı su
kaynaklarının başında yer alır. Buzulların özellikle yaz mevsiminde erimesiyle ortaya çıkan su
bölgedeki akarsuların ana kaynağını oluşturur. Ülke arazisinin %4'ü (8 bin km²) civarında bir araziye
yayılmış olan 8 bin civarında buzul bulunmaktadır. Karın erimediği arazilerle birlikte ülke
yüzölçümünün %40,5'ini (81 bin km²) oluşturmaktadır. Bu oran, Kafkas Dağları ile Alp Dağlarında
bulunan buzul arazilerinin toplamından daha fazla bir arazi anlamına gelmektedir
https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/mountains-and-glaciers/glaciers/1404-lednikikyrgyzstana.html.
Diğer yandan, dağlık alanlar Kırgızistan'ın yüzölçümünün 3/4'ünü oluşturmaktadır. Ülkenin arazisi
iki büyük dağ sisteminin etrafında yer almaktadır. Kuzeydoğuda Ala-Too (Aladağlar) ya da diğer
ismiyle
Tiyanşan
Dağları,
güneybatısında
ise
Pamir-Alay
Dağları
yer
alır
http://rus.gateway.kg/geografiya-kyrgyzstana. "Sansız kılım Ala-Toosun mekendep, Saktap keldi
bizdin ata-babalar." (Sayısız asırlardan beri Aladağları mekân tutarak, Koruya gelmiştir bizim
atalarımız.) şeklindeki dizeler Millî Marşta bundan dolayı yer almaktadır.
Kırgızistan dağlık bir ülke olduğundan, dağ kavramının Kırgız kültüründe özel bir yeri vardır.
Dağların Kırgız halkının tarihler boyu devam eden yolculuğunda da önemli yeri vardı. Düşmanların
saldırdığı dönemlerde, savaş zamanlarında Kırgızları çoğu zaman bu dağlar koruyuculuk yapmıştır.
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Düşmanların ansızın gelen baskınlarında Kırgızlar dağlara kaçıp, bir araya gelip, güçlenene kadar
dağlarda yaşam sürmüşlerdir. İkinci yönüyle Kırgızlar dağlı halk olduklarından, kendileri de, atları da
dağlara kolaylıkla çıkabilmekte, o zorlu ortama kolaylıkla uyum sağlayabilmektedirler. Dağları felsefî
açıdan inceleyen Dr. Kalbübü Sariyeva: "Dağlılar için dağ, hayatın devamı için gerekli olan gıda
maddelerinin kaynağı, hayatın devam ettiği yer olmasının yanısıra, aynı zamanda dışardan gelen
düşmanlardan koruyan doğal bir sığınak rolünü de yerine getirmiştir. Bundan dolayı insanların zorlu
şartlara uyum sağlayıp hayatlarını devam ettirmelerine ortam hazırlamıştır." (Sariyeva, 2014: 178)
demektedir. Bununla ilgili tarihte yaşanan büyük örneklere değinecek olursak, 1916. yılında Çarlık
Rusyasının Cezalandırma Bölüğünün askerleri Kırgızları isyan ettikleri için sahra mahkemesiyle, diğer
bir ifadeyle hiç bir mahkeme falan olmadan öldürmeye başladıklarında, insanlar beşikteki çocuğunu,
yaşlı ve hastaları atların terkisine alarak, yaya olarak dağlara kaçmışlardı. Kırgızlar bu olaya Ürkün
demektedir. Bu kelime, "ürkerek dağlara kaçmak" anlamına gelmektedir. Bu yönüyle baktığımız zaman,
dağlar ve yüksek araziler gerçekten de Kırgız halkının canıyla birliktedir demek doğru olmaktadır.
Diğer yandan Millî Marştaki "talaalar" (düzlükler) hakkında da söz edecek olursak, Kırgızistan'ın
arazisinin %20,1'ini düzlükler oluşturmaktadır. Bu rakam, bataklıkları da eklediğimiz zaman %23,3'e
kadar ulaşır. Bundan dolayı, Kırgızistan dağlık ve düzlüklerden oluşan ülke olarak kabul edilir.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/biom/lib/article/ionov-lebedeva-stepi-kyrgystana.pdf.
Bundan dolayı Kırgız Millî Marşı, halkın hayat şartlarına, gelenek-göreneklerine, kültürüne,
toplumsal, ekonomik ve siyasî hayatına etki eden buzullar, yüksek araziler ve düzlükleri temsil eden
dizelerle başlamaktadır. Bu kavramlar sadece doğal ve Coğrafî özellik yönüyle değil, halkın "canıyla
birlikte" olacak kadar büyük bir öneme sahip olması yönüyle, ataların koruyarak günümüze kadar
ulaştırdıkların kutsal vatan olarak da dile getirilmektedir.
Marşın ikinci kıtası Kırgızistan'da epey bir tartışmaya maruz kalıp, sonraki yıllarda metinden
çıkarılmıştır. http://www.president.kg/kg/kyrgyzstan/mamlekettik_simvoldor. 2011. yılında Yüksek
Meclis tarafından Millî Marşın metninin ve bayrağın şeklinin düzeltilmesi konusunda komisyon
oluşturulmuş, yapılan görüşmeler neticesinde 2012 yılının sonunda marşın ikinci kıtası çıkarılmış ve bu
karar, meclisin 27 Aralık 2012 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.
Marşın güncel metninden çıkarılmış olsa da, biz bu makalemizde bahse konu metni de bir fasıl
inceleyelim:
"Bayırtadan bütkön münöz elime,
Dostoruna dayar dilin berüügö.
Bul ıntımak el birdiğin şiretip,
Beykuttuktu beret Kırgız cerine."
Asırlardan beri şiar olmuş elime,
Dostlarına hazır canını vermeye.
Bu birlik-beraberlik halkı kaynaştırıp,
Huzur ve sükûneti verir Kırgız yerine.
Bu kıtadaki "beykuttuk" kelimesi tartışmaya sebep olmuştur. "Beykut" Kırgızcaya Farsçadan
girmiş olup, "sakinlik, huzur, barış" anlamlarına gelmektedir. (Kırgızca-Rusça sözlük, Moskova, 1965,
s. 124). Ancak, tartışmanın özünü "beykuttuk" kelimesinin çıkarılmasını talep edenler, "bey" baş ekinin
(Türkçedeki biçare, bihaber kelimelerindeki "bi" baş ekiyle aynı anlamı vermektedir), "yok" ya da "sız" anlamına geldiğini dile getirerek, "beyadep- edepsiz, beyökmöt-hükümetsiz, beytarap-tarafsız,
beymaani-anlamsız, beytaanış-tanıdık olmayan, beykünöö-suçsuz" gibi kelimeleri örnek vermişlerdir.
http://kgcode.akipress.org/unews/un_post:785. Bundan dolayı "beykut" kelimesinin "kutsuz" (huzursuz
yalın, sıradan) anlamına geleceğini öne sürmüşlerdir. Diğer yandan "kut" kelimesi Kırgızcada "baht,
talih, bereket, bolluk" anlamlarına gelmektedir. Kırgızlar birisinin bayramını kutlayacakları zaman "Kut
bolsun!" derler. Yeni bir eşya vb alan kişiye de aynı şekilde hitap edilerek kutlanır. Bu yönüyle "kut"
kelimesi "kutluyorum, iyiliğe vesile olsun, yeni eşyan hayırlı olsun, daima iyi günlerde kullan, giy"
anlamlarına gelmektedir.
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Durum böyle olmasına rağme, "beykut" kelimesinin "be" baş eki ile bir bağlantısı
bulunmamaktadır, bu kelime Farsçadan alınan ve "barış" anlamına gelen bir kelimedir" diyenler de
vardır. Bu görüşü savunanlara örnek olarak, gazeteci, yazar Esenbay Nuruşev'i gösterebiliriz. E.
Nuruşev: "Beykut" kelimesinde Farsçadan alınma "be, bi" baş eki var ancak, Fars dilinde "kut" yoktur.
Onlarda talih demek, "hoşbahti", huzur ve sükûnet demek, "besalat", başarı demek, "nihbahti, saadet,
karmaşa demek "belâ, mosibat", talihsizlik demek, "badbaht", isyan demek, "sures", sakin demek,
"bitasvis" anlamlarına gelmektedir.
İkincisi, Kırgızların eski dilinde şu anki gibi "x"(h) ve "г" (g) sesleri yoktu. Bundan dolayı bu
seslerle başlayan Moğolca, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin tamamı bizde "k" harfiyle
söylenegelmiştir. Mesela: "heber" (kabar)- haber, "hezine" (kazına)-hazine, "hezan" (kazan)-kazan,
"gelet" (kalet)-hata, "hefe" (kapa)-üzüntü, "heir" (kayır)-hayır, Moğolca "hunheer, hongor" (kankor)hunhar, kan içici gibi. Bunlardan hariç olarak bizde "d" sesi zamanla "t" sesine dönüşmüştür.
Dilimizdeki bu fonetik değişim, "beykut" kelimesinin başta (Kazakçada "beyküt" olarak söylenir), "bihid", "bi-hut", "bi-hud" şeklinde söylenmiştir demek doğru olacaktır" der, makalesinde
(http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:834). Esenbay Nuruşev'in fikrine göre, "beykut" şeklinde
söylene gelen Farsça kelimenin Kırgız dilindeki "kut" ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Millî Marşın ikinci kıtasındaki "dostoruna dayar dilin berüügö" (dostlarına benliğini vermeye
hazırdır) şeklindeki ifadeyle ilgili de tartışma yaşanmıştır. Bu ifadeye karşı olanlar, "insan benliğini
hiçkimseye vermemeli; etraftaki insanlara, dostlara her türlü yardım edilebilir ama benliği dosta da,
akrabaya da feda etmek uygun olmaz" şeklindeki görüşü ileri sürmüşlerdir. https://www.bbc.
com/kyrgyz/multimedia/2012/02/120221_iv_aitmanbetov.
Marşın birinci ve ikinci kıtalarında halkın tarihinden bahsedip, halkın genel karakteri ve değerleri
konusuna değinilmişken, üçüncü kıtada tarihi eskilere dayanan Kırgız halkının en birinci hedefi olan
bağımsızlığın bayrağının dalgalandığı dile getirilmiştir. Sonraki dizelerde "ata saltın, murasın
urpaktarga bereli" (atalardan gelen gelenek-görenek ve mirasi sonraki nesle verelim, ulaştıralım)
denilerek, bu kutsal mirasın gelecek nesle ulaştırılması dileği dile getirilmiştir.
"Atkarılıp eldin ümüt-tileği,
Celbiredi erkindiktin celeği.
Bizge cetken ata saltın, murasın,
Iyık saktap urpaktarga bereli."
Yerine gelip halkın ümidi, dileği,
Dalgalandı bağımsızlık bayrağı.
Bize ulaşan örf-âdeti, mirası,
Kutsal görüp, sonraki nesillere verelim.
Bağımsızlık ve azatlık Kırgız halkı için büyük öneme sahip olan değerlerdir. Halkın bağımsızlığı
ve azatlığı konusu Manas Destanının özünü teşkil eden en önemli hedeflerden biridir. Kırgız halkının
tarih boyunca başından birçok savaş geçmiş olan savaşçı bir halk olduğu hepimizin malûmu. Özellikle,
yakın tarihte karşımıza çıkan 1898 yılındaki Çarlık Rusyasının kolonileştirme siyasetine karşı
gerçekleştirilen Anciyan (Andican) İsyanı, 1916. yılından Ürkün, halkımızın en önemli aydın ve fikir
adamlarının toptan yok etmeye yönelik yapılan 1937-38'li yıllardaki Stalin repressiyası, kısacası
Sovyetler Birliğine dahil olarak uzun yıllar boyunca Moskova'nın gözüne bakan 70 yıllık dönem, Kırgız
halkına bağımsızlığın ve egemenliğin değerini bütün açıklığıyla göstermiştir. Bundan dolayı,
bağımsızlık konusu Kırgızistan'ın millî marşında ana düşünce olarak öne çıkmış, nakarat kısmında da
tekrarlanmıştır.
Nakarat
"Algalay ber, Kırgız el,
Azattıktın colunda.
Örkündöy ber, ösö ber,
Öz tagdırın kolunda."
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İleri git, Kırgız halkı,
Azatlığın yolunda.
Geliş, ilerle, büyü,
Kendi kaderin elinde.
Nice asırlar boyu halkın arzuladığı azatlık, ancak egemenliğimizi elimize aldığımız dönemde
elimize geşmiştir. Marşta ""Algalay ber, örkündöy ber, ösö ber" (ileri git, geliş, büyü) şeklindeki
ifadelerin nakaratın üçüncü dizesinde dile söylenip, "öz tagdırın kolunda" (kendi kaderin elindedir)
şeklinde ifade edilmesi, Kırgız halkının egemenlik döneminde kavuştuğu bağımsızlığı bir kere daha
yüceltmektedir.
Sonuç
Kırgız Cumhuriyetinin millî marşında üç dönem ele alınmıştır. Birincisi, tarihimiz, atalarımız,
onların bize bıraktığı miras ve gelenek-görenekler. İkincisi, günümüz dönemi. Günümüz geçmişle
geleceği birleştiren zincir görevi görmektedir. Halkın millî karakteri ve hoşgörüsünün günümüzde de
devletin sağlam temeller üzerinde ilerlemesine katkı sunmakta olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Üçüncüsü ise, gelecekle ilgili hazırlık yapmaya, gelenek-görenek ve atalardan kalan mirasın sonraki
nesillere aktarılması, diğer bir ifadeyle millî bilinci koruma konusuna vurgu yapılmaktadır.
Marşın ilk kıtasında Kırgızistan'ın Coğrafî özellikleri olarak öne çıkan buzullar, yüce dağ ve
zirvelerden oluşan Ala-Too (Aladağlar) konusu ele alınır. Bu Coğrafî özellikler Kırgızistan halkının
tarihine, savaşlar dönemine, kültürüne, sosyal, siyasî ve ekonomik hayatına ve halkın genel karakterinin
kalıplanmasında büyük rol oynadığından, marşta ak buzullu yüce dağlar, zirveler ve geniş düzlüklerin
"halkın canına eşdeğer" olduğu şeklinde ele alınır.
Marşın ikinci kıtası "beykuttuk" (barış, huzur), "dostoruna dayar dilin berüügö" (dostlarına
benliğini vermeye hazır" şeklindeki dizelerden dolayı marşın metninden çıkarılmıştır. Ancak, bu
kelimeler, özellikle de "beykut" kelimesi toplum tarafından tartışma konusu yapılmış, bu konuda her
türden fikirler ileri sürülmüştür. "beykuttuk" kelimesinin Kırgızcadaki "kut" kelimesiyle ilgisi olmadığı
şeklinde görüş ileri sürüp, bunu ispat etmeye çalışanlar da olmuştur. Buna karşı olarak ise "beykuttuk
kelimesi "huzursuz" anlamına gelmektedir. Onun için bu kıtayı marştan çıkarmak gerekir" diyenler de
olmuştur. Neticede marşın ikinci kıtası marş metninden çıkarılmıştır.
Kırgızistan'ın millî marşında Kırgız halkının asırlardan beri özlem duyduğu, uğruna kaç kere kan
döküp, can verdiği, en sonunda SSCB'den barış yoluyla ayrılarak, bağımsız bir ülke olduğu konusuna
özel vurgu yapılır. Bundan dolayı Kırgız millî marşında azatlık ve bağımsızlık konusu öne çıkıp, üçüncü
kıtada nakarat olarak tekrarlanmaktadır. Diğer yandan vatan kavramı marşta yer-su, ataların mirası ve
halkın canıyla eşdeğer görülerek en yüksek, en kıymetli değer olarak yüceltilmektedir.
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MİLLİ MÜCADELENİN GÖNÜLLÜ
İRŞADÇISI MEHMET AKİF
MEHMET AKIF THE VOLUNTEER REMINDER
IN NATIONAL STRUGGLE YEARS
Güngör GÖÇER

Abstract
Ottoman Empire and its allie were being defeated First World War and that term was the beginning
point of chain events that directly effected Turkish nations destiny. At that period the beginning of
Anatolia’s invasion by Entente Powers and Greeks made the society react. In time it was obvious that
reaction turned to an organized movement with the importance of personal efforts Mehmet Akif was
the person who struggled as much as he could for his country by taking personal responsibility. Mehmet
Akif, taking his son with him upon the invitation he received before the astablishment of the TBMM,
showed that he supported the National Struggle movement by coming to Ankara under difficult
conditions. Mehmet Akif not only took responsibility fort the he salvation of his country but also
worked as a deputy at TBMM meanwhile he tired to inform and convince the society to suppert
themselves by wandering around Anatolia. İn this context, he went to Balıkesir, Kastamonu, Konya,
Afyon, Sandıklı, Dinar, Burdur and Antalya and showed every effort he could. Those efforts of him was
the reaction to the people who introduced him as unionist despite his national struggles. Maybe the most
concrete from of his reaction was the Turkish National Anthem. By composing this march he proved
his perspective about national struggle clearly and tangibly. Perhaps the most concrete from of Mehet
Akif’s support and hope for the National Struggle movement is the Türkish National Anthem, which
clearly reveals his view of the National Struggle movement with this anthem.İn this context we
centralize Mehmet Akif’s Works at the TBMM and National Struggle.
Key Words: Mehmet Akif, National Struggle, TBMM.
Giriş
Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren içine düştüğü sosyal, ekonomik, siyasi
ve askeri sorunlar kısa bir süre içinde telafisi imkânsız bir noktaya ulaştı. Yüzyılın ilk yıllarında II.
Abdülhamid yönetimindeki ülkede en önemli mücadele alanı özgürlük, eşitlik ve adaletin temel
dayanağı olarak görülen meşrutiyet idaresinin ilan edilerek padişahın yetkilerinin azaltılmasıydı. Bu
gaye hiç umulmadık bir anda başlayan olayların sonucunda 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile başarıya
ulaştı. Meşrutiyet yönetim modelinin ilanı ile ülkedeki birçok önemli sorunun çözüleceği zehabına
kapılan aydınlar ve askeri kadro bu düşüncelerinin yanlışlığını kısa sürede anladı. Ülkede art arda
yaşanan Trablusgarp savaşı, Balkan Harbi ve Ermeni meselesi gibi olaylar bu anlama sürecini
hızlandırdı. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların Osmanlı Devleti’ni ciddi bir sarsıntıya sokmasından sonra
devlet rahat bir nefes alamadan Avrupa devletleri arasında büyük bir savaş başladı. Böylece XX. yüzyıl
Osmanlı Devleti’nin geleceği üzerinde öngörülemez sonuçların yaşandığı bir zaman dilimi olarak
karşımıza çıktı. Osmanlı Devleti’nde yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti Almanya
ile bir ittifak anlaşmasına varmadan önce İngiltere ve Fransa ile yakınlaşmak istemişti. (Paşa, 2019, s.
11) Ancak bu devletlerin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma konusunda bir taahhüt vermek
istememeleri üzerine Almanya ile bir ittifak anlaşmasına varılamadı.1 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin

1

Dr., Milli Eğitim Bakanlığı.
Said Halim Paşa, İngiltere’nin I. Dünya Savaşı’nda tarafsız olması karşılığında vermeyi vaat ettiği toprak bütünlüğünün
korunacağı teminatının sadece savaş dönemi ile sınırlı olduğunu öğrendiğini savaştan sonrası için böyle bir teminat
verilmediğini ifade etmektedir. Bu sınırlı teminat ise Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması konusunda dönemin
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önde gelen isimlerinin verdikleri bu kararın sonucu olarak da Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na
katılmasını geleceği adına daha uygun bulunarak bir oldu bittiyle savaşa girildi.
Osmanlı Devleti içinde bulunduğu ittifak anlaşmasının bir gereği olarak Kafkaslar’ da, Hicaz’ da,
Yemen’ de, Süveyş Kanalı’nda, Çanakkale’ de, Suriye’de, Irak’ da İtilaf Devletleri ile savaştı. Bu
savaşlarda binlerce Osmanlı askeri ya şehit ya da gazi oldu. Yaklaşık dört yıl süren bu savaş Osmanlı
Devleti’nin siyasi sınırlarını etkilediği gibi demografik yapısı üzerinde de ciddi etkiler bıraktı.
Nihayetinde Osmanlı Devleti imzalamış olduğu Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla I. Dünya Savaşı’ndan
yenik olarak çekildi.
İmzalanan Mondros Ateşkes antlaşması aslında yapılan savaşın bitmesi anlamına gelse de bu
anlaşmanın beraberinde getirdiği yükümlülükler ufukta yeni bir mücadelenin Anadolu topraklarında
başlayacağını göstermekteydi. Ama bu yeni mücadeleyi yıllardır yapılan savaşlarla yorgun düşmüş,
elinde avcunda ne varsa kaybetmiş, eşini, çocuğunu, kardeşini, babasını ya gazi ya da şehit vermiş bir
toplumun taşıyabilmesi mümkün müydü? Bu sorunun cevabı belki de mücadelenin kendisinden daha
önemliydi. Çünkü bu soruya halk, aydınlar, yöneticiler ve askerler tarafından aynı cevaplar
verilmiyordu. Yeni bir mücadeleyi içinde bulunulan şartlar altında maceracılık olarak görüp geleceği
düşmanların vicdanlarında aradıkları için desteklemeyenler olduğu gibi tam tersine özgür ve bağımsız
bir şekilde yaşamak için mücadeleden başka bir seçeneğin olmadığını bunun sonucunda da ya şerefleri
ile öleceklerini ya da hür ve bağımsız olacaklarını düşünenler de vardı.
Anadolu’nun Müslüman halkı dinlediği, okuduğu cenknamelerden biliyordu ki inanmış zayıf ve
az olan toplumlar kendilerinden daha güçlü olan düşmanlarını yenmeyi başarabilmişlerdi. Bunun için
düşman karşısında birlik olmak, moral bakımından ümitsizliğe düşmemek ve yaratıcıya güvenmek
gerekiyordu. Hatırladıkları tarihsel hadiselerde de hep böyle olmamış mıydı? Tarih kitaplarının yazdığı
bu tarihsel hadiselerin bir benzerini içinde bulunduğu şartlar altında gerçekleştirmek için Anadolu’daki
Müslüman halka bunları yeniden hatırlatmak gerekiyordu. İşte bu hatırlatma işini yapıp halkı moral
bakımdan güçlendirecek, ümit verecek güvenilir isimlerin topluma önderlik etmeleri artık bir
gereklilikti. Millî Mücadele hareketini başlatan kadro belki de tam bu gerekliliklerin bir sonucu olarak
Mehmet Akif gibi toplum nezdinde saygınlığı ve güvenilirliği bulunan bir ismi İstanbul’dan Ankara’ya
davet etmeye karar vermişti. Böyle bir ihtiyacın sonucu olarak kendisine yapılan davet sonrasında
Mehmet Akif’te bu sorumluluktan kaçmayarak elinden gelen tüm çabayı gösterecekti.
Osmanlı Devleti’nin varlık ve yokluk savaşı verdiği bir süreçte toplumun irşad edilmesi
gerekmekteydi. İrşâd kelimesinin sahip olduğu anlam “doğru yolu göstermek demektir.” Sözü edilen
doğru yolun “maddi manada olması mümkün görülmekle birlikte daha çok akli-amanevi alanı
ilgilendirdiği kabul edilir.” (Topaloğlu, 2020, s. 454) Bu manasıyla irşad halkı emri bil maruf nehyi anil
minker anlayışıyla iyiliği emredip kötülükten sakındırma amacını taşımaktadır. Osmanlı topraklarının,
İslam şehirlerinin düşmanlar tarafından işgali karşısında halkın nasıl hareket etmesi gerektiğini ortaya
koyacak irşad faaliyetlerinin yapılması bu nedenle çok önemlidir. Çünkü bu dönemde halk Anadolu’da
başlayan mücadelenin ittihatçı bir kalkışma olduğu, Milli Mücadelecilerin Bolşevikliği yaymak
istedikleri veya dini değerlere düşman oldukları gibi fikirlerin etkisiyle düşünsel bir bulanıklık
içerisindeydi. Bu karmaşanın sonucu olarak da Anadolu’da Milli Mücadele hareketine ve BMM’ne
karşı çeşitli ayaklanmalar çıkmaktaydı. Çıkan ayaklanmalar kardeş kanının dökülmesine ve düşman
karşısında zayıf durumda kalınmasına sebebiyet vermekteydi. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç
duyulan bir zamanda yaşanan bu iç çekişmeler büyük bir problem haline gelmişti. İşte bu karmaşık
durum karşısında toplumun hem maddi hem de manevi olarak irşada ihtiyaç duyduğu bu dönemde
Mehmet Akif yazdığı şiirleriyle, vaazlarıyla, yaptığı gezilerle bu görevi yerine getirmeye çalıştı.
Mehmet Âkif’in bireysel olarak başlattığı bu hareket bir süre sonra 27 Nisan 1920’de BMM’nde kabul
edilen bir önerge ile kurulan “İrşad Encümeni” kurulmasıyla sonuçlandı. (Aslan, 2004, s. 133) Biz bu
çalışmamızda Mehmet Âkif’in Milli Mücadele sürecinde toplumsal kafa karışıklığını gidermek ve
halkın Milli Mücadele’ye olan desteğini arttırmak için ortaya koyduğu irşat faaliyetlerini incelemeye
çalışacağız.

idarecilerini tatmin etmediği için kendilerine müttefikler bulma arayışına yönelmişlerdir. Said Halim Paşa, Osmanlı
İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı, İstanbul 2019, s. 30.
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1. Mehmet Akif’in Ankara’ya Davet Edilmesi
Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından hemen sonra İtilaf Devletleri’nin anlaşmanın
şartlarını bahane ederek işgallere başlaması ve devletin bu işgallere karşı ciddi bir tepki gösterememesi
üzerine işgaller halkın tepkisi ile karşılandı. Müslüman halk geçici olan bu durumun yapılacak olan
barış anlaşması ile çözüleceğini düşünürken Londra konferansında Yunanlıların İzmir’i işgaline karar
verilmesiyle birlikte artık halkın tepkisinin boyutu da değişmeye başladı. Bu hadiselerin yaşandığı
dönemde ismi Mehmet Akif ile özdeşleşmiş olan Sebilürreşâd’da da İtilaf Devletleri’nin işgal
hareketleri şiddetli bir dille kınanmaktaydı. Sebilürreşâd’ın bu dönemde takip ettiği yayın politikası
derginin başyazarlığını yapan Mehmet Akif’in düşüncelerinin tezahüründen ibaretti.
Sebilürreşâd (26 Ekim 1916 - 4 Temmuz1918) yaklaşık iki yıllık bir yayın yasağının ardından
Mondros Mütarekesi’nin hemen öncesinde tekrar yayımlanmaya başlamıştı. Bu dönemde derginin
yayın politikasına baktığımızda bir taraftan durum tespiti yapılırken bir taraftan da nasıl bir yol
izlenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu anlayışa uygun olarak dergide özellikle İslam’a ve
İslam’ın ortaya koyduğu değerlere bağlı kalınması izlenmesi gereken en önemli yol olarak ortaya
koyulmuştur. Eğer Batı taklitçiliği ve hayranlığına karşı dini değerlerimize ve kendi kültürümüze uygun
bir anlayış ortaya koyulabilirse İslam beldelerinde yaşanan buhranın sona ermesinin mümkün olduğu
sıklıkla dile getirilmiştir. Aksi takdirde Batı kültürüne duyulan hayranlığın bir sonucu olarak kendi
kültürümüz ve medeniyetimiz bir kenara bırakılırsa içinde bulunduğumuz yıkımdan kurtulmanın
mümkün olmadığına da dikkat çekilmiştir. (Sebilürreşâd, Felaket Karşısında Siyasi İhtiraslar, 3 Nisan
1919, s. 125) Bu anlayış Mehmet Akif’in Balıkesir’de Kastamonu’da ve kazalarında ve diğer
gezilerindeki mevizalarında ısrarla üzerinde durduğu yaklaşımla aynıdır.
Sebilürreşâd içinde bulunulan nazik durumda sahip olduğu fikri yapısını ortaya koyduktan sonra
milletin ve devletin üzerinde özellikle hassasiyet gösterdiği sulh konferansı, Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünün korunması, hilafet meselesi, Ermeni meselesi, Filistin’de kurulması tasarlanan Yahudi
devleti meselesi, İzmir’in işgali, Bolşeviklik, İslam kardeşliği gibi birçok önemli konuyu ele almıştır.
Sebilürreşâd bu konuları ele alırken sert bir dil kullandığında veya İtilaf Devletleri’nin aleyhine bir
yaklaşım sergilediğinde sansür tarafından o satırların veya sayfaların boşaltıldığı görülmektedir.
Dönemin şartları gereği İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini sağlamak ve uygulamak istedikleri
politikalara karşı bir tepkinin oluşmasını engellemek için “haberleşme, basın, yayın ve sanat üzerinde”
sansürü bir araç olarak kullanmaktaydılar. (Korkmaz, 2011, s. 29) Sebilürreşâd’da bu uygulamadan sık
sık nasibini almaktaydı. Derginin o dönemki sayılarına batığımızda çok sık bir şekilde boş satırların ve
sayfaların göze çarpması Sebilürreşâd’ın içinde bulunulan nazik şartlara rağmen gözünü budaktan
sakınmayan bir yayın politikası takip ettiğinin de açık bir göstergesidir.
Bu dönemde Sebilürreşâd’da ele alınan önemli konulardan biri de ülke içinde siyasal ayrılıkların
ve fırkacılık kavgalarının bir kenara bırakılarak birlik ve beraberliğin sağlanmasının taşıdığı önemdir.
Bu amaçla dergide geçmişin kanunsuzluklarının ve yanlışlıklarının bir kenara bırakılarak aynı hataların
tekrarlanmamasının istenmesi önemli bir adımdır. Sebilürreşâd’ın bu düşünceyi dile getirmesi ise daha
anlamlıdır. Zira savaş döneminin ittihatçı hükümeti tarafından 26 Ekim 1916 tarihinde yayımlanan 360.
sayıdan itibaren Örfi İdare kararıyla kapatılıp yirmi ay kapalı kalan ve sultan Vahdettin’in cülus günü 4
Temmuz 1918 tarihinde çıkarılan afla yeniden yayın hayatına dönen bir derginin böyle bir anlayışı
ortaya koyması önemli ve değerlidir. (Karan, 2011, s. 13) Çünkü devrin Osmanlı basınında,
siyasetçilerinde, eşrafında ve hatta toplumun birçok farklı kesiminde içinde bulunulan nazik durumu
unutup birlik ve berberlik anlayışını zedeleyerek geçmişin hesabını görmek için yeni bir hesaplaşmaya
girmeye çalışan geniş bir kesim vardı. Fakat Sebilürreşâd bu furyaya katılmadığı gibi bu düşüncenin
yanlışlığını yayımladığı birçok yazıda dile getirerek olumlu bir yayın politikası takip etmiştir.
Sebilürreşâd böyle bir yayın politikası takip ederken Mehmet Akif’te boş durmuyor içinde
bulunulan durumda halkın ümitsizliğe kapılmadan, birlik beraberlik içinde bağımsızlığını kazanmak
için mücadele etmesi gerektiği noktasında halkı ikna etmeye çalışıyordu. İşte bu amaçla Balıkesir’e
giderek Zağnos Paşa Camii’nde bir konuşma yaptı. Balıkesir’de Mehmet Akif’in konuşma yapacağının
öğrenilmesinden sonra halkın yoğu bir ilgiyle karşılaştı. Cami ve çevresi halk tarafından doldurulur.
Mehmet Akif’in konuşma mekânı olarak camiyi seçmesi önemlidir ama şaşırtıcı değildir. Zira Balkan
Harbi sürecinde de İstanbul’daki camilerde çeşitli konuşmalar yapmıştı. (Ulucutsoy, 2018) Zira
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Osmanlı Devleti gibi bir İslam ülkesinde halk üzerinde etkili olan en önemli kurum camilerdi. Camiler
halkla devletin, aydınların, din adamlarının buluşma yeri olan kültürel ve sosyal bir mekândı. Camilerin
sahip olduğu bu özellik Milli Mücadele döneminde de aynen devam etti. Halkı Milli Mücadele
hareketine desteğe çağırmak için yapılan resmi duyuruları halka ulaştırmak için camiler sık sık
kullanılmıştır. Camilerin Milli Mücadele’deki bu ehemmiyeti ile paralel bir şekilde din adamları da
benzer bir fonksiyonu yerine getirmişlerdir ki sadece Milli Mücadele örgütlenmesine destek olan din
adamları ile ilgili çalışmalara baktığımızda neredeyse Anadolu’daki bütün şehirlerin müftülerinin bu
uğurda çalıştığını görmekteyiz. (Sarıkoyuncu, 1999) (Turan, Kasım 1999)
Mehmet Akif camilerin halk üzerindeki etkisini bildiği için Balıkesir’deki konuşmasını Zağanos
Paşa Camii’nde gerçekleştirmiştir. Mehmet Akif konuşmasına şu şiirini okur: Cihan alt üst olurken
seyre baktın, öyle durdun da,/Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda!/ Hayat elbet hakkın…
Lakin, ettirir haykırıp ihkak;/ Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: F-Davayı istihkak; Bu milyarlarca
davadan ki inler dağlar, enginler;/ Oturmuş ağlayan avare bir masumu kim dinler?... Hayır hürriyetin,
hakkın masun oldukça insansın./ Bu hürriyet, bu hak bizden bugün aheng-i say ister;/ Nedir üç dört
alın? Bir yurdun alnından boşansın ter… Bu şiirden sonra konuşmasına başlayan Mehmet Akif haklı
olmakla haklı çıkmanın birbirinden farklı şeyler olduğunu haklı çıkabilmek için elinizde kuvvetin
olması gerektiğini vurgular. “Yaşamak hakkımdır, bu hakkı benden kimse alamaz… diye haykırıp
dururken senin, benim gibi bir miskin, bir köşede ağlamış, inlemiş, merhamet dilenmiş… Hiç tesiri
olmaz, hatta duyulmaz.” diyerek oturduğumuz yerden haklıyız bize hakkımızı verin demenin
beyhudeliğini belirtir. Peki öyleyse ne yapılmalı sorusunun cevabı olarak Mehmet Akif şirket, cemiyet
ve millet olarak birleşmek gerektiğini belirtir. Çünkü ona göre “tek başına çalışan bir adamın alnından
damlayan terler tıpkı gözyaşı gibi dökülüp gidiyor, hiçbir fayda temin etmiyor.” Mehmet Akif’in
Balıkesir’de bu konuşmayı yaptığı dönemde aydınlar ve halk arasında yeniden bir mücadelenin yapılıp
yapılamayacağı tartışmaları yaşanmaktaydı. Bu tartışmalarla ilgili olarak Mehmet Akif’in tavrı açık ve
netti. Ona göre: “hakk-ı hayatımızı kaybettiğimiz gün, mahkûmiyet felaketine düşeriz ki bizi
tahakkümleri altına alanların nazarında behaimden farkımız kalmaz. Hayvan gibi bizi kendi hesaplarına
işletirler, sırtımızdan menfaatlerini temin ederler. Dünyanın yedi iklim dört köşesinden sürü sürü, ordu
ordu getirilmiş renk renk mahkûm milletlerin ne halde bulunduklarını gözlerimizle gördük. Maazallah
sonra biz de onlar gibi oluruz. Biz sığırlarımızı, beygirlerimizi nasıl kullanıyorsak onlar da bizi öyle
kullanırlar.” Böyle bir akıbetle karşılaşmak istemiyorsak ne yapmamız gerektiğini Mehmet Akif aynı
konuşmasında dile getiriyor. Öncelikle ümitsizliği bir kenara bırakıp ümitvar olunmalıydı ona göre.
Bunun aksine “Avrupalılar terakki eylemiş. Siz çok fena günler göreceksiniz.” nakaratını bir kenara
bırakarak “Geceli gündüzlü çalışınız ki bu memleket kurtulsun…”düşüncesini aşılamalıyız diye
haykırmaktaydı. Ayrıca içine düşülen ümitsizliğin dinen de sakıncalı olduğunu ortaya koyan Mehmet
Akif “Allah’ın inayetinden, merhametinden ümidi kesmek küfürdür.” diye seslenmekteydi. İçinde
bulunulan nazik durum karşısında Mehmet Akif’in üzerinde durduğu önemli bir konu da birlik ve
beraberlik içinde hareket edebilmekti. Sahabenin namazlarda birbirine o kadar sıkı kenetlenmesinin
sonucu olarak elbiselerinin hep omuzlarının eskidiğine dikkat çeken Mehmet Akif “Fırkacılık,
kavmiyetçilik … Bunlar susmalı. El birliğiyle bugün vatanı müdafaa etmeli. Asla meyus olmamalı.
Emin olmalıyız ki canla başla çalışırsak, aradaki esbab-ı tefrikayı kaldıracak olursak vatan-ı İslam’ı
kurtarırız.” (Akif, Üstad-ı Muhterem Mehmet Akif Beyefendi'nin Karesi'de Zağnos Paşa Cami-i
Şerifinde İrad Buyurdukları Mevizanın Hülasası , 12 Şubat 1920, s. 184-187) Akif’in bu konuşması
hem Balıkesir’de hem Millî Mücadele hareketine taraftar olanlar arasında hem de İstanbul hükümeti
üzerinde ciddi bir etki meydana getirmiştir.
Mehmet Akif’in izin almadan Balıkesir’e gidip orada konuşma yapması başkentte bulunan resmi
makamlarda kendisine karşı bir tepkinin doğmasına neden olmuştur. Bu tepkinin bir sonucu olarak
Mehmet Akif’in Darulhikmet-ül İslamiye’deki görevine son verilmiştir. (Uçman, 1986, s. 17-18)
Mehmet Akif için bunun bir önemi yoktur. Önemli olan vatanın, milletin ve din-i İslam’ın
kurtarılmasıdır. Balıkesir’deki konuşmanın bir başka etkisi Mehmet Akif’in çalışmalarının yarattığı etki
sonucunda İngilizlerin Sebilürreşâd’a karşı baskılarını arttırmasıdır. Dönemin şartları gereği İtilaf
Devletleri kendi güvenliklerini sağlamak ve uygulamak istedikleri politikalara karşı bir tepkinin
oluşmasını engellemek için “haberleşme, basın, yayın ve sanat üzerinde” sansürü bir araç olarak
kullanmaktaydılar. (Korkmaz, 2011, s. 29) Bunun sonucunda Balıkesir konuşmasının yarattığı etkiyle
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birlikte dergiye yoğun bir sansür uygulanmaya başlamıştır. Artık derginin boş olarak yayımlanan
satırları ve sayfaları normal bir durum haline gelmiştir. (Edip, Milli Mücadele Yılları, 2011, s. 33)
Mehmet Akif’in bu konuşması onun zaten kamuoyu tarafından bilinen düşüncelerinin
Anadolu’daki Milli Mücadele taraftarları tarafından da daha net bir şekilde görülmesine neden oldu.
Mehmet Akif’in bu faaliyetleri ile paralel olarak Sebilürreşâd bürosu da Anadolu’dan İstanbul’a özel
kurye ile gelen mektup ve gazetelerin lazım gelen yerlere ulaştırılması görevini yürütmekteydi. (Edip,
Mehmet Akif Hayatı, Eserler ve Yetmiş Muharririn Yazıları, 1978, s. 54) Böylece hem Mehmet Akif
hem de Sebilürreşâd’ın safı açıkça belli olmuştu. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Milli Mücadele
liderleri Ali Şükrü Bey’i Mehmet Akif’i Milli Mücadele’ye katılmaya davet etmek üzere İstanbul’a
göndermişti. (Doğan, 2009, s. 66) Mehmet Akif kendisine yapılan bu daveti hiç düşünmeden kabul
ederek yanına oğlu Emin’i de alarak yollara düştü. (Ersoy, Babam Mehmet Akif, 2017) Mehmet Akif
yola çıkmadan önce Eşref Edip’le de görüşerek ona “Bizim tarafımızdan halkın tenvire ihtiyacı varmış.
Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum… Sen de idarehanenin işlerini
derle topla Sebilürreşâd klişesini al arkamdan gel. Meşihattakilerle de temas et. Hareket-i milliye
aleyhinde bir halt etmesinler.”2 diyerek ertesi gün yola çıktı. (Edip, Mehmet Akif Hayatı, Eserler ve
Yetmiş Muharririn Yazıları, 1978, s. 56)
Mehmet Akif’in irşad faaliyetleri sadece halk nazarında yapılan bir faaliyet değildir. Eşref Edip’le
vedalaşma sırasında söylediği gibi başkentte Milli Mücadele aleyhine din adamları arasında oluşacak
girişimlere karşıda yürütülen bir irşad faaliyetidir. Ondan aldığı direktif doğrultusunda Eşref Edip
meşihat makamıyla irtibata geçer. Eşref Edip’in yaptığı telkinlerinde etkisiyle Haydarizade İbrahim
Efendi sarayın Milli Mücadele aleyhine istediği fetvayı vermemek için direnir ve en sonunda da istifa
etmek zorunda kalır. Ancak onun yerine gelen Dürrizade, Eşref Edip’in istenen fetvayı vermemesi için
yaptığı telkinlere rağmen fetvayı verir. (Edip, Mehmet Akif Hayatı, Eserler ve Yetmiş Muharririn
Yazıları, 1978, s. 57)
Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda artık Mehmet Akif’in İstanbul’daki işi biterken Milli
Mücadele’nin başarıya ulaşması için Anadolu’daki faaliyetleri başlamıştır.
2. Mehmet Akif’in Milli Mücadele Dönemi İrşad Faaliyetleri
Mehmet Akif, Ali Şükrü Bey ve oğlu Emin ile birlikte gizlice İstanbul’dan hareket ederek
BMM’nin (Büyük Millet Meclisi) açılışından hemen sonra Ankara’ya gelir. Zorlu geçen yolculuğun
ardından ilk iş olarak cuma günü Hacı Bayram Camii’nde halkı Milli Mücadeleye destek vermesi için
ikna etmek ve zihinlerde oluşan şüpheleri dağıtmak için bir vaaz verir. Ancak bu vaaz sırasında Eşref
Edip Ankara’da olmadığı için vaazı not eden de olmamıştır. Bu nedenle Mehmet Akif’in bu vaazında
hangi hususlara temas ettiği konusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak daha önce konu ile alakalı verdiği
vaazlarda değindiği noktalara burada da temas ettiğini tahmin etmek güç değildir. Böylece Mehmet
Akif ayağının tozuyla kendisinden beklenen hizmetleri yapabilmek için çalışmalara başlamıştır.
Mehmet Akif’in Ankara’ya geçtikten sonraki faaliyetlerine baktığımızda I. Balkan Harbi sırasında
kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağlı Heyet-i Tenviriye’ye katıldıktan sonraki faaliyetlerine
benzemektedir. O dönemde de Balkan Harbi yenilgisi ile birlikte yüzyıllardır Osmanlı toprağı olan
bölgeler elden çıkmış, binlerce Müslüman halk yoğun bir göç hareketi ile yaşadıkları yerleri terk ederek
İstanbul başta olmak üzere Anadolu’ya akın etmişti. İşte bu süreçte Mehmet Akif halkı uyandırmak için
Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit… gibi isimlerle beraber
çalışmıştı. Fatih, Beyazıd ve Süleymaniye camilerinde vaazlar vererek halkı uyarmak için elinden gelen
tüm çabayı göstermişti. Bu konuşmaları o dönemde yayımlanan Sebilürreşâd vasıtası ile daha geniş bir
2

Mehmet Akif’in İstanbul’dan ayrılmasından bir süre sonra İngilizler şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi’ye baskı yaparak
Anadolu’daki hareketin gayrimeşru olduğu hakkında bir fetva yayımlaması için baskı yapmaya başlamışlardır. Haydarizade
bu baskılar karşısında fetvayı vermemiştir. Baskıların artmasıyla birlikte Haydarizade’nin istifa etmeye karar vermesi üzerine
Eşref Edip Mehmet Akif’in kendisine verdiği görev mucibince Haydarizede’yi istifadan vazgeçirip biraz daha dayanması
tavsiyesinde bulunmuştur. Ancak kısa bir süre sonra Haydarizade istifa etmiştir. Bunun üzerine şeyhülislamlık makamına
Dürrizade geçmiştir. Eşref Edip onunla da temasa geçerek baskılara aldırmamasını ve Milli Mücadele hareketi aleyhinde bir
fetva yayımlamamasını istemiştir. Ancak Dürrizade kendisine yapılan uyarıları dikkate almayarak bu fetvayı verecekti.
Fetvanın verilmesinden kısa bir süre sonrada Eşref Edip Sebilürreşâd’ın klişelerini alarak Anadolu’ya geçmiştir. Eşref Edip,
Milli Mücadele Yılları, İstanbul 2011, s.39-42.
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kesime ulaştırdı. Böylece Mehmet Akif ve Sebilürreşâd irşad faaliyetinde kol kola mücadele etmişlerdi.
(Orhan Okay, 2003, s. 433) Şimdi de yine aynı şekilde Mehmet Akif’in vaazları Sebilürreşâd’da
yayımlanacaktı.
Mehmet Akif’in Balkan Harbi’nden sonra ortaya koyduğu çabanın bir benzerini hem I. Dünya
Savaşı sırasında hem de Mondros Mütarekesi’nden sonra başlayan işgaller döneminde de verdi. Tek
farkla ki o da Balkan Harbi’nde İstanbul’da I. Dünya Savaşı’nda Berlin’de Arap çöllerinde çalışırken
şimdi ise Anadolu’da çalışmaktaydı. (Babacan, 2011) Bu çalışmalar sırasında bir taraftan da camilerde
halkı doğru şekilde bilgilendirmeye çalışırken verdiği vaazları Sebilürreşâd’da yayımlanarak daha geniş
bir kesime ulaştırılmaktaydı. Mehmet Akif’in Ankara’ya geçtikten sonra Eskişehir, Burdur, Sandıklı,
Dinar, Afyon Antalya, Konya, Kastamonu gibi şehirlerde halka verdiği vaazlar Milli Mücadele
hareketinin güçlenmesine doğrudan etki etmiştir. (Orhan Okay, 2003, s. 434) Bunu Sebilürreşâd’a gelen
ve dergide yayımlanan telgraflardan rahatlıkla görebilmekteyiz.
3. Mehmet Akif’in İrşad Encümeni İçerisindeki Faaliyetleri
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Anadolu’da başlayan işgaller karşısında halk
nezdinde başlayan direniş faaliyetleri muvakkad kaydıyla İzmir’in işgal edilmesinden sonra daha hızlı
gelişmeye başlamıştı. Bu dönemde İstanbul hükümeti ise barış anlaşması yapılana kadar bekle gör
politikası kapsamında yapılan direniş faaliyetlerini işlerin daha da kötüye gideceği düşüncesiyle tasvip
etmiyordu. İstanbul hükümeti direniş hareketlerini tasvip etmediği gibi bu girişimleri engellemek için
de elinden gelen her türlü çabayı gösteriyordu. Örneğin Anadolu’da başlayan direniş hareketinin doğru
olmadığına dair şeyhülislamın fetva yayımlamasını sağlarken bir taraftan da Milli Mücadele hareketine
karşı halkı kışkırtıyor ve çeşitli isyanlar çıkarmak için faaliyetler gösteriyordu. İşte İstanbul
hükümetinin bu faaliyetlerinden etkilenen kimi bölgelerde ve özellikle İstanbul’a yakın yerlerde çeşitli
ayaklanmalar çıkmaya başlamıştı. Bu ayaklanmalar BMM’ nin kurulmasıyla birlikte daha da
şiddetlenmişti. Böylesi bir siyasal ortamda yaşanan bu asayiş problemi sadece basit bir asayiş problemi
olmanın dışında ülkenin ve milletin mukadderatını da doğrudan ilgilendiren büyük bir sorun haline
dönüşmeye başlamıştı.
BMM, Milli Mücadele hareketine karşı çıkan bu isyanlara karşı nasıl tedbir almak ve neler yapmak
gerektiği konusunda ciddi bir çalışma işine girmek zorunda kaldı. Bu çalışmalar kapsamında halkın
doğru bilgilendirilmesinde, yaşanan süreç hakkında halkın aydınlatılmasında eksiklikler yapıldığı bu
nedenle de halkın istenmeyen davranışlar içerisine girdiği düşüncesi oluşmuştur. Bu düşüncenin
etkisiyle halkı doğru bilgilendirecek, bilgi kirliğini ve olumsuz propagandaları bitirecek bir çalışma
grubunun kurulması da düşünülen tedbirler arasında sayılmıştır. İsyanların şiddet yolu ile bastırılması
fikri ise dönemin haberleşme araçlarının yetersizliği ve halkın doğru bilgiye ulaşmadaki zorlukları gibi
nedenlerle çok itibar görmemiştir. Bu tartışmaların yaşandığı sırada Ankara’nın hemen yanında bulunan
Beypazarı’nda başlayan isyanlar karşısında bölgenin ileri gelenlerinin meclise gönderdikleri telgraf
“İsyanlara karşı nasıl tedbir alınmalı? sorusunun cevabını da vermiştir. Beypazarı ve çevresinde
başlayan isyanlar üzerine bölgenin ulema ve eşrafı BMM’ ye gönderdikleri telgrafta bir grup insanın
çeşitli tahrikler ve propagandalara kanarak silaha sarıldıkları ifade edilerek bunlardan bir kısmının
kendilerine yapılan nasihatler sonucunda silahlarını bıraktıkları ifade edilmiştir. Bir kısmı ise hâlâ
silahlarını bırakmamaktadır. Bu aldatılan insanlara karşı sözlerine güvenilir, itimat edilir şahsiyetler
gönderilir ve bu insanlar aydınlatılırlarsa bu eylemlerini terk edecekleri hatta Milli Mücadele’ye destek
olacakları ifade edilmiştir. Bu telgraf üzerine mecliste yapılan görüşmelerde M. Kemal’de telgrafta
ifade edilen düşünceye yakındır ve isyancılara karşı “lütufkâr” olunmasının doğru olduğunu
düşünmektedir.3 Bu çerçevede meclisin sözü dinlenir birkaç kişiyi seçerek gerçekleri anlatması fikrini
ortaya koymuştur.

3

Mustafa Kemal konuyla ilgili olarak BMM’de yaptığı konuşmada haklarında akla gelmeyecek yalanlar uydurulduğunu mesela
“Bolşevikler geliyor. Köyümüzü, kasabamızı harap edecek hepimizi idam edecek çabul silah başına tabii köylü cahil bilmez
silahlarını alıyor ve geliyor. Ne olduğunu anlamadan karşı karşıya geldiği kimselerle müsademe olduktan bir defa kan
döküldükten sonra tabiatıyla bir husumet bir anlaşmazlık vücuda gelir. Herhalde efkârı tesmimattan vikaye edileceğime hiç
şüphemiz yoktur. Ve bu sebepledir ki Beypazarı’na meclis-i âlinizin lütufkâr muamele itmesini pek muvafık görüyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, D. I, C. I, s. 49.
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Beypazarı’ndan gelen telgrafın görüşülmesinden sonra BMM’ne karşı çıkan isyanlarda
isyancıların aldatılmasını önlemek ve doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla “Encümen-i İrşad ve
Heyet-i Nasiha” adıyla bir komisyonun kurulmasına karar verilmiştir. 7 Mayıs 1920’de seçilen ilk irşad
heyetinde bulunan şahıslardan bazıları şunlardır: Yusuf Kemal (Tengirşenk) İsmail Suphi (Soysaloğlu),
Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Dr. Fuat Umay, Hadımlı Vehbi Hoca, Mehmet Akif (Ersoy), Hoca Alim
Efendi’nin de dahil olduğu toplam on yedi kişi bu komisyona seçilmiştir. (Yıldırım, 2016, s. 175)
Mecliste verilen önergeye göre İrşad Heyeti’nin başlıca görevleri şunlardır: Düşmanın yapmış
olduğu propaganda sonucunda elimizden çıkmış yerlerde, meclisin vereceği karara göre ya buraların
eşraf, ayan ve uleması Ankara’ya getirilerek bilgilendirir, ruhları aydınlatır; asker polis ve jandarma
gibi memleketin ve milletin güvenliğinden sorumlu olan kesimin, gerek meclisin almış olduğu kararlar
ve faaliyetlerden, gerekse ülke içinde ve dışında meydana gelen gelişmelerden haberdar edilmesi ve
aydınlatılması; Düşman işgali altında bulunmayan bölgelere, yine ya heyetlerin girmesi veya bölgelerin
ileri gelenlerinin Ankara’ya getirilerek aydınlatılması ya da buralarda birer şube teşkili suretiyle bu işin
yapılmasıdır. (Aslan, 2004, s. 133)
İrşad Encümeni’nin kurulmasından sonra Meclis Antalya Mebusu Hamdullah Suphi, Trabzon
Mebusu Ali Şükrü, Konya Mebusu Refik Beyler ile birlikte Mehmet Akif, Konya ve çevresinde çıkan
Bozkır isyanları ile ilgili çalışmalar yürütmek için Konya’ya gitmişlerdir. Emin Akif Ersoy Eskişehir,
Afyon üzerinden Konya’ya yapılan bu yolculuk hakkında çok ayrıntı vermese de “her akşam birlikte
davetli olduğumuz yerlere gidiyor, hane sahipleri tarafından çok büyük kabul ve hürmet görüyorduk”
diyerek farkında olmadan babasının Konya’da yoğun bir irşad faaliyetinde bulunduğunu ortaya
koymaktadır. (Ersoy, Babam Mehmet Akif, 2017, s. 62)
Mehmet Akif, Heyet-i İrşadiye komisyonunun başkanı olarak Konya’da ortaya çıkan isyanı
sonlandırmak için yoğun bir çaba harcamıştır. Onun çalışmaları sırasında yaşanan ilginç bir olayı Eşref
Edip şöyle anlatmıştır: “Üstad Konyalılara nasihat etmiş memleketin yıkılmak üzere olduğunu bütün
milletin bir vücut halinde birleşerek Ankara’da teessüs eden hükümete yardım etmeleri lazım geldiğini
söylemiş. Bunun üzerine üstad diyor: Müslüman olan ve iyi insanlar olan Konyalılar bana ne dedi bilir
misiniz? Biz Selçukoğlullarındanız. Bizden olmayan bir hükümetin yıkılmasından bize ne? Üstad bunu
her zaman anlatır, anlattıkça gözleri dolar: Allah derdi bir hükümeti zayıf bırakmasın. En büyük felaket
budur. Hükümet zaafa düşünce her yer oğul verir. Üstad Konyalıları ikna etmek için ne kadar zahmet
çektiğini anlatmakla bitiremezdi. Mamafih o zaman onları ikna ettiğini zannediyordu.” (Semiz, 2000,
s. 419) Konya’da yaşanan bu hadise Mehmet Akif’in üzerine aldığı irşad faaliyetinin ne kadar zor bir
uğraş olduğunu görmek ve halkın nasıl bir cehaletle baş başa olduğunu anlamak adına önemlidir. Bu
olayın bir diğer yanı ise halkın içinde bulunulan hassas dönemde gerçekten irşad edilmeye ne kadar
muhtaç olduğunu görmektir.
4. Mehmet Akif’in Eskişehir, Burdur ve Antalya’daki İrşad Faaliyetleri
Mehmet Akif’in Ankara’ya geçmesinden sonra halkı içinde bulunulan şartlar karşısında nasıl
hareket etmesi gerektiği konusunda uyarmak amacıyla yaptığı seyahatleri hakkında bilgi veren en
önemli kaynaklardan birisi olan oğlu Emin Akif Ersoy irşad faaliyetleri kapsamında babasının önce
Eskişehir’e gittiğini ve orada yaklaşık yirmi gün kaldığını belirtiyor. Akif Eskişehir’de büyük bir
coşkuyla karşılanır hatta Emin Akif Ersoy’un ifadesiyle silahlı kahramanlar Mehmet Akif’i karşılamak
için yollara çıkmışlardır. Mehmet Akif, Eskişehir’de halkı birlik beraberlik içinde Milli Mücadele’ye
destek olmaya ve Kuvayı Milliye’nin faaliyetlerine yardımcı olmaya davet ettiği bu faaliyetlerinin
sonunda oğlunun ifadesiyle “daha neşeli ve ümitvar olarak” ayrılmıştır. (Ersoy, Babam Mehmet Akif,
2017, s. 48-50)
Bir bayram günü Eskişehir’den ayrılan Mehmet Akif Ersoy bir süre Ankara’da kaldıktan sonra
yine yollara düşer. Afyon, Burdur ve Antalya güzergâhında çıkılan seyahat sırasında Sandıklı ve Dinar
gibi küçük yerleşim yerleri de Mehmet Akif’in uğrak noktaları olmuş ve mayıs ayının sonlarında (1920)
Burdur’a vasıl olmuştur. Mehmet Akif bu seyahatinde iki gaye etrafında çalışmaktaydı. Bunlardan birisi
Milli Mücadele’nin ittihatçı bir hareket olduğuna dair İstanbul hükümetinin yaptığı olumsuz
propagandanın yanlış ve yalan olduğunu halka anlatmak diğeri de halkın ümidini kaybetmeden tüm
gücüyle Milli Mücadele’ye destek olmasını sağlamaktı. Bu konuda Emin Akif Ersoy babasının çabasını
şöyle anlatmaktaydı: Mehmet Akif Milli Mücadele’nin muazzam bir cihat olduğuna halkı o kadar
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yakından ikna etmişti ki; bu vadide öyle mahirane bir üslüp, öyle candan bir ahenk kullandı ki,
Anadolu’nun birçok vilayetlerinde, kazalarında hatta nahiyelerinde, camilerde, medreselerde,
meydanlarda insan kütlelerine karşı hitap etti. O çok samimi konuşuyor. Doğruyu söylüyordu. Sözleri
herkesin üzerinde çok derin tesir ediyor. Onu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen bütün erkekler
ailesiyle vedalaşıyor, evini, karısını, çocuklarını Allah’a emanet ederek cepheye koşuyordu.” (Ersoy,
Babam Mehmet Akif, 2017, s. 51)
Mehmet Akif’in Burdur ve Antalya seyahatinin yapıldığı günler İzmir’in Yunanlılar tarafından
işgal edilmesinin yankılarının şiddetli bir şekilde sürdüğü günlerdir. Bir taraftan bu haksız işgal
Sebilürreşad vasıtasıyla kınanırken Mehmet Akif de konu ile ilgili ulaştığı bilgileri halka etkileyici bir
şekilde aktarmaktaydı. Sebilürreşâd’da öncelikle İzmir’in işgal edileceği ile ilgili olarak duyulan
söylentilerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığına inanıldığı için bu konu üzerinde fazla
durulmamıştır. Ancak sulh konferansından sonra İzmir’in işgaline karar verilip de Yunanlıların şehri
işgaliyle birlikte Sebilürreşâd da ciddi bir tepki ortaya koymuştur. Konu ile ilgili yayımlanan bir yazıda
İzmir’in işgali gibi büyük bir felaketin halkın birleşmesine vesile olması gerektiği üzerine şunlar
söylenmiştir: “Birleşelim ki varlığımızı tehdit eden kara bulutlar dağılsın, inkısamımıza çalışanlar
nevmid kalsın! Ruhen, fikren, emelen ittihad edelim ki, beyza-i İslam kırılmasın, şa’şaa-i hilafet
sönmesin, Müslümanlığın son penahı da mahv u na-bud olmasın!” (Sebilürreşâd, İzmir Felaketi
Karşısında, 22 Mayıs 1919, s. 238) İzmir’in işgaline karşı Anadolu’nun her yerinde tepkiler oluşmuştur.
İstanbul’da protesto mitingleri yapılırken Anadolu’nun uzak yerlerinde de oluşan tepkiler telgraflarla
dile getirilmiştir. Sebilürreşâd’da yayımlanan böyle bir telgrafta Kürdistan meşayih, ulema ve
ümerasının imzasıyla gönderilmiştir. Bu telgrafta Osmanlı payitahtının hilafetin merkezi olduğu bu
nedenle ne dinen ne de ırken bu şehrin bizden koparılmasının mümkün olmadığının altı çizilmiştir.
Telgrafın devamında da konu İzmir’in işgaline getirilerek bu işgalle ulaşılmak istenen amaç şöyle
açıklanmıştır: “Başımızı bedenimizden ayırmakla beraber kalbgahımız olan o güzel İzmir de haydutlara
kaptırılsın. Mevcudiyetimiz Yunanlılar gibi e ngizisyonu taklid eden ırz düşmanı, mal düşmanı, hunhar
çetecilere terk edilsin. Vücudlarımız parçalansın. Ta ki ne Allah-u Ekber diyecek bir ses, ne de şehadet
parmağını kaldıracak bir kuvvet kalmasın.” (Sebilürreşâd, Kürdistan Meşayih, Ulema, Ümera ve
Rüesasının Mühim Bir Telgrafı, 5 Şubat 1920, s. 180)
Sebilürreşâd’da konu tüm hassasiyetiyle Anadolu’nun her tarafında yayılmaya çalışılırken bu
düşünceyle paralel olarak Mehmet Akif Ersoy’da bu konu üzerinde titizlikle durmaktaydı. Emin Akif
Ersoy babasının Burdur’a varışıyla birlikte bu konu üzerinde durduğunu şöyle anlatmaktaydı: “Babamı
ilk defa Burdur’da hükümet konağında üç dört yüz kişiyi mütecaviz bir cemaate karşı hitap ederken
gördüm. Fazla bağırdığı zaman sertleşen gür sesi ile konuşuyor. Çok heyecanlı olduğu bütün
hareketlerinden belli oluyordu. İzmir havalisinden sızan kara haberleri vatandaşlarımıza yapılan işkence
ve hakaretleri, mülevves çizmeler altında çiğnenen tarihi ve ilahi mabetlerimizi öyle yanık bir dille ifade
ediyor. Bu fecayiin yürekler acısı avakıbını öyle acı bir dille tarif ediyordu ki: Ben de dinleyiciler
arasında sıkışmıştım.” (Ersoy, Babam Mehmet Akif, 2017, s. 51)
Mehmet Akif Burdur’dan sonra Antalya’ya geçmiştir. Ancak Antalya bu dönemde İtalyan işgali
altında bulunmaktaydı. Ancak buna rağmen Mehmet Akif bu şehre giderek çalışmalarına devam
etmiştir. Mehmet Akif’in Antalya’ya gitmesindeki en önemli amacının ne olduğunu oğlu Emin Akif
Ersoy şöyle anlatmakta: İstiklal Marşı şairi bu memlekette boşuna zaman itlaf etmedi. Kuvayı
Milliye’ye silah, cephane vesaire temin edebilmek için nakden fedakârlık gösterebilecek kimseler ile
mülakatlar yapıldı. Süleyman Efendi bu vadide teşekkül eden bir şebekeye reis intihap edildi. Bu
teşkilatı ana hatlarını Mehmet Akif ile Ankara’da tertip etmişler, yollar hazırlamışlar, Antalya’da tatbike
koyulmuşlardı. Ben açıktan kulak misafiri olmuştum.” (Ersoy, Babam Mehmet Akif, 2017, s. 56)
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5. Mehmet Akif’in Kastamonu ve Çevresindeki İrşad Faaliyetleri
Kastamonu ve çevresinin Milli Mücadele içerisinde özel bir yeri vardır. İstanbul’dan çeşitli yollarla
kaçırılan silah ve cephaneler önce İnebolu’ya oradan da kağnılar, at arabalarıyla Kastamonu’ya
taşınırdı. Silah ve cephaneler Kastamonu’dan da Ilgaz dağları aşılarak Çankırı’ya oradan da Kalecik
üzerinden Ankara’ya ulaştırılırdı. Kastamonu ve çevresi ifa ettiği bu hayati görev nedeniyle Milli
Mücadele hareketi için çok önemliydi. Bu nedenle bölge halkının olumsuz propagandalara karşı sık sık
uyarılması ve aydınlatılması gerekmekteydi. Mehmet Akif de bu hassas durumun farkında olduğu için
4 Ekim 1920’de BMM’ne başvurarak Kastamonu’ya gitmek için izin istemiştir. BMM’nin verdiği izin
yazısı şöyledir: “Burdur Mebusu Mehmet Akif Bey’in berâ-yı irşad Kastamonu havalisine izam
edilmesi mücih-i fevaid görülmüş, mumaileyh müftehî-i azimet bulunmuş olduğundan kendisine
me’zuniyet i’tasiyle keyfiyetin heyet-i idareye tebliği istirham olunur efendim.” (Akyol, Kasım 2008,
s. 409)
Mehmet Akif, Çankırı mebusu Hacı Tevfik Bey, Binbaşı Halim Bey ile Kastamonu’ya doğru yola
çıkmışlar ve yolculuk sırasında yol üzerindeki köylere uğrayarak irşad faaliyetlerini devam
ettirmişlerdir. Mehmet Akif yolculuk sırasında Çankırı Ulu camiinde de bir vaaz vermiştir. Mehmet
Akif buradaki konuşmasında “ibadetten önce hürriyetin geldiğini ve hürriyet olmadan yapılan
ibadetlerin kabul olmayacağını, işgal altında olan halifenin de esir olduğu dolayısıyla gerçek halife
olamayacağını, Yunanlılara ve kâfirlere karşı cihad bayrağını açan Mustafa Kemal etrafında toplanmak
gerektiğini” etkileyici bir dille ortaya koymuştur. Mehmet Akif’in yaptığı konuşmanın Çankırı halkı
üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığını devrin tanıklarından Mustafa Durlanık’ın hatıratından da
görmekteyiz. Mustafa Durlanık “sözü hıçkırıklarla boğazına tıkanarak gözyaşları ile duasını yapmıştır.
Mehmet Akif Bey söylemiş Çankırılılar ağlamış, ağlamak neye yarar namazdan çıkan evine koşmuş,
hazırlığını yapıp şubesine koşmuş, gönüllü erlerle şube önü dolup taşmıştır.” (Akyol, Kasım 2008, s.
410)
Mehmet Akif, Çankırı’dan sonra yoluna devam ederek 19 Ekim 1920’de Kastamonu’ya varmıştır.
Mehmet Akif’in irşad faaliyetleri içerisinde belki de en etkileyici olanı Kastamonu Nasrullah
Camii’ndeki vaazıdır. Mehmet Akif bu vaazına “Ey iman etmiş olanlar, ey Müslümanlar, içinizden
olmayanlardan, size yabancı milletlerden dost ittihaz etmeyiniz.” ayetiyle başlayarak Batılıları dost
edinmenin yanlışlığı üzerinde durarak I. Dünya Savaşı sırasında Almanların elinde esir olan
Müslümanlara nasihat etmek için gittiği Berlin’de yaşadığı hadiseleri anlatır. Sonrasında da Kudüs’ün
İngilizlerin eline geçmesi nedeniyle bizim müttefiğimiz olan Avusturya’da halkın buna nasıl bayram
ettiklerine değinerek “(Kudüs) tek Müslümanların elinde Türklerin elinde kalmasın da hasmımız da olsa
dindaşımız olan İngilizlerin eline geçsin diyerek, Viyanalılar şehrayin yaptılar. Evlerini donattılar.”
Müttefik olmamıza rağmen yapılan bu muameleden hareketle Mehmet Akif Batılılara
güvenilemeyeceğini bize dost görünseler de onlara kanmamak gerektiğini ifade ediyor. Daha sonra
Batılılara güvenilmeyeceğini vurguladıktan sonra bu durumun onların bilimleri, fenleri ve sanatları için
geçerli olmadığını bunların alınması gerektiğini belirtir. Daha önce Balıkesir’de verdiği vaazda olduğu
gibi yine birlik ve beraberliğin önemine değinerek “Aramıza sokulan fitneleri, fırkacılıkları,
kavmiyetçilikleri, daha bin türlü ayrılık, gayrılık sebeplerini ebediyen çiğneyerek el ele, baş başa
vereceğiz… Demek, Müslümanlar Allah’ın Kitabullah’ın Resulullah’ın emrettiği, tavsiye ettiği
vahdete, birliğe, cemaate sarılmadıkça, ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını da kurtaramazlar. Her
şeyden evvel vahdet, cemaat, teavün.” Milletlerin topla tüfekle yıkılamayacağını ancak düşmanın
hileleri ve tuzakları sonucunda birbirimizle uğraşmaya başladığımızda yıkılacağımızı bu nedenle de
öncelikle birlik olarak Batılıların gösterdiği güler yüze kanmadan hareket etmemizi tavsiye eden
Mehmet Akif bu dönemde bize dayatılan Sevr barış antlaşmasının hiçte söylendiği gibi olmadığını bize
hayat hakkı tanımadığını bu nedenle de bu anlaşmanın kabulünün mümkün olmadığını ısrarla
vurgulayarak içinde bulunulan durumu şöyle anlatır: “Bu tıpkı silahsız bir adamın dağ başında müsellah
haydutlar tarafından kuşatılmasına benzer. İster istemez eşkıyanın emrine boyun eğecek… Pek doğru!
Yalnız iki nokta var. Bir kere o müsellah haydutlar ortalarına aldıkları biçareden parasını isteseler,
üzerindeki elbiseleri isteseler, ayağındaki pabucunu, başındaki külahını isteseler biz de vermesini tasvip
ederdik. Lakin bununla kanaat etmiyorlar ki. Biçare herifin kollarını bacaklarını kestikten sonra
boynunu uzat! Kafanı da ver! diyorlar.” İşte Mehmet Akif’in Sevr’den anladığı buydu. Bu nedenle de
bu anlaşmayı kabul etmemek gerektiğini avazı çıktığı kadar bağırarak Anadolu’nun her köşesine
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duyurmak istiyordu. (Akif, Üstad-ı Muhterem Mehmed Akif Beyefendi'nin Kastamonu'da Nasrullah
Cami-i Şerifinde İrad Buyurdukları Mevizaların Hülasasıdır, 25 Kasım 1920, s. 249-257)
Mehmet Akif’in Kastamonu konuşmasında üzerinde durduğu konulardan birisi de Bolşeviklik
meselesidir. Bu mesele üzerinde Mehmet Akif’in durmasının nedeni Milli Mücadele hareketini
Bolşevikliği getirmek için yapılan bir faaliyet olarak karalama çalışmalarının aslının olmadığı
konusunda halkı ikna etmektir. Mehmet Akif Avrupa’ya korku salan Bolşevik tehlikesinden bizim
korkmamızı gerektirecek bir sebep olmadığını çünkü Bolşevikliği gerektirecek ne sermaye
sahiplerimiz, ne bankalarımız, ne amele meselemiz, ne arazi meselemiz olmadığını bu nedenle
Bolşeviklerden korkmamıza gerek olmadığı gibi Bolşevik olmaya da ihtiyacımız yok diye
düşünmekteydi. Bolşevikliği bir fırsat olarak gören Mehmet Akif “düşmanın düşmanı dost olmak
itibariyle müşterek, mütekabil menafi dairesinde Bolşeviklerle ittifak edebiliriz. Garbın âlem-i
beşeriyeti, bilhassa biz Müslümanları ezmek için kuvvet almakta oldukları o melun zulüm
müesseselerini yıkmak hususunda Bolşeviklere yardım da ederiz.” (Akif, Üstad-ı Muhterem Mehmed
Akif Beyefendi'nin Kastamonu'da Nasrullah Cami-i Şerifinde İrad Buyurdukları Mevizaların
Hülasasıdır, 25 Kasım 1920, s. 258)
Mehmet Akif konuşmasının devamında öncelikle İngiliz sömürgesi olan Hindistan’daki insanların
durumları hakkında, ülke içinde yaşanan manda tartışmasına gönderme yapmak istercesine, bilgi
vererek sömürge olmanın nasıl bir musibet olduğundan bahsettikten sonra İngilizlerin bizi de Hint
Müslümanlarının durumuna düşürmek için bir taraftan Yunanlıları kullanırken diğer taraftan halkımız
arasında nifak çıkarmaya çalıştığına değinir. Bu durumu dikkate almamız gerektiğini Doğu
Anadolu’nun mücadeleyi kazandığını şimdi sıranın Batı Anadolu’da olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:
“Bizi mahv için tertip edilen muahede-i sulhiye paçavrasını mücahitlerimiz Şark tarafından yırtmaya
başladılar. Şimdi beri taraftaki dindaşlarımıza düşen vazife Anadolu’muzun diğer cihetlerindeki
düşmanlarımızı denize dökerek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır.” Bunu yapamadığımız
takdirde karşılaşacağımız akıbete de değinen Mehmet Akif “Endülüs diyarını gözünüzün önüne
getirin.” uyarısında bulunur. (Akif, Üstad-ı Muhterem Mehmed Akif Beyefendi'nin Kastamonu'da
Nasrullah Cami-i Şerifinde İrad Buyurdukları Mevizaların Hülasasıdır, 25 Kasım 1920, s. 258-259)
Mehmet Akif’in Kastamonu’daki konuşması Sebilürreşâd’ın 465. sayısında yayımlanır. Bu sayı
ile birlikte Mehmet Akif’in irşad faaliyetlerinin vazgeçilmez destekçisi olan Sebilürreşâd’da
Anadolu’ya geçerek Kastamonu’da yayımlanmaya başlamıştır. Sebilürreşâd bu gelişmeyi duyurduğu
“Anadolu’da Şebilürreşâd” başlıklı yazıda İngilizlerin hilafet merkezini işgal ederek zulümlerini
arttırdığı, maddi manevi hürriyetleri engellediği bunun üzerine Müslüman halkın hakkını savunma
amacı taşıdıkları için İstanbul’da baskı altında bunu yapmak mümkün olmadığı için bugünden itibaren
Anadolu’da neşretmeye başlayacaklarını ilan etmişlerdir. (Sebilürreşâd, Anadolu'da Sebilürreşâd, 25
Kasım 1920, s. 264)
Eşref Edip’ e göre Mehmet Akif’in Nasrullah Camii’ndeki mevizasında halkı ne kadar derinden
etkilediğini gören hükümet Mehmet Akif’ten Kastamonu’nun kazalarını dolaşarak irşad faaliyetlerine
devam etmesini istemiştir. (Edip, Mehmet Akif Hayatı, Eserler ve Yetmiş Muharririn Yazıları, 1978, s.
63) Bu irşadlarında da hemen hemen aynı konulara değinen Mehmet Akif öncelikle dinimizin emirlerine
uymanın içinde bulunduğumuz durumdan kurtuluşun en önemli reçetesi olduğunu dile getirir.
Düşmanın halkımız arasında çıkarmaya çalıştığı nifak konusuna dikkat çekerek birlik ve beraberliğin
önemini şu sözlerle dile getirmiştir: “Şayet düşmanların hilelerine, tezvirlerine, yalanlarına kapılarak
birbirimize girmekte, birbirimizin kanını içmekte bir müddet daha devam edecek olursak, maazallah bu
son Müslüman hükümeti de kâfirlerin ayakları altında çiğnenip gidecektir.” (Akif, Müslümanların
Terakkileri İslam'a Sarılmalarına Bağlıdır, 3 Aralık 1920, s. 268-271)
Mehmet Akif’in Kastamonu’daki çalışmaları şehrin kazalarında devam etmekteydi. Bu kapsamda
hangi kaza olduğu belirtilmese de verdiği bir meviza 13 Aralık 1920 tarihli Sebilürreşâd’da “Tam
Müslüman Olmadıkça Felah Yoktur” başlığı ile yayımlanmıştır. Bu konuşmasında Mehmet Akif yine
kendi değerlerimize bağlı kalmanın önemini vurgulamıştı. “Diyanet, kavmiyet, iklim, lisan, muhit,
ahlak, âdât, ananât, itibariyle kendisine hiç benzemeyen, bilakis büsbütün yabancı olan milletleri
körükörüne taklide başlamanın” içine düştüğümüz felaketin sebeplerinden birisi olduğunu belirtmiştir.
Konuşmasının devamında İslamiyet’in sadece namaz ve oruçtan ibaret olmadığını bu ibadetlere verilen
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önemin vahdete, teavüne, şefkat ve merhamete de verilmesi gerektiğini çünkü İslamiyet’in bir bütün
olduğunu ifade ediyor. İşte Anadolu’daki Müslümanlar bu duygulardan bihaber oldukları için İngiliz
silahı ile donatılan Yunan çeteleri Aydın’ı, Bursa’yı yakıp yıkarken bazı Müslümanların “Halife
ordusu!” geliyormuş diye karşılamaya hazırlanmasını Mehmet Akif “sersemlik” olarak yorumluyor.
Kafkaslardan, Tunus’tan ve Hindli Müslümanların hallerinden örnekler vererek ne hallere
düşebileceğimize değinen Mehmet Akif birlik olunursa, ayrılıklar bir kenara bırakılırsa ancak öyle
kurtulunabileceğini ifade ederek konuşmasını tamamlamıştır. (Akif, Tam Müslüman Olmaıkça Felah
Yoktur, 13 Aralık 1920, s. 278-283)
Sebilürreşâd 464,465,466. sayılarını Kastamonu’da yayımladıktan sonra 466. sayıda Ankara’ya
taşındığını ve artık orada yayımlanacağını sayının son sayfasında okurlarına duyurmuştur. 467. sayı
Ankara’da yayımlanmasına rağmen bu sayıda yine Mehmet Akif’in Kastamonu’nun kazalarında verdiği
bir meviza okurlarla paylaşılmıştır. “Ye’se Düşenler Müslüman Değildir” başlığı ile yayımlanan bu
mevizada Mehmet Akif halka ümit vermek için çalışmış ve ümitsizliğin inancımızda yeri olmadığını
belirterek elimizden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra tevekkül etmek gerektiğini ifade eder. Maraş
ve Adana’da devam eden savaşlara da değinen Mehmet Akif “yağmur gibi yağan kurşunlar, yıldırım
gibi inen gülleler”in Maraş ve Adana’daki bir avuç dindaşımızın azmini sarsamadığını ve onların ye’se
kapılmayıp azmettiklerini belirtiyor. (Akif, Ye'se Düşenler Müslüman Değildir, 3 Şubat 1921 , s. 293296)
6. Mehmet Akif’in Kastamonu’daki İrşad Faaliyetlerine Gelen Tepkiler
Mehmet Akif’in Ankara’dan Kastamonu’ya geçerek irşad faaliyetlerine başlamasından sonra o
bölgede yaptığı bölgesel çalışmaların ulusal ölçekte ciddi bir etkisi olmuştur. Mehmet Akif’in
Kastamonu ve kazalarındaki mevizalarında ele aldığı konular bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında
içinde bulunulan şartlar karşısında nasıl bir tepkinin oluşması gerektiği rahatlıkla anlaşılmaktaydı. Bu
anlaşılırlığa birde konuyu ele alan Mehmet Akif’in toplum nezdinde sahip olduğu itibar ve şöhret
eklendiğinde bu mevizaların nasıl büyük bir etki oluşturduğu anlaşılacaktır. İşte bu mevizaların ulaştığı
büyük etkinin en çarpıcı örneklerinden birisi Sebilürreşâd sayfalarında yayınlanan bir telgrafla açıkça
gösterilmiştir. Elcezire çephesi kumandanının gönderdiği telgraf şöyledir: “Nasrullah Camii şerifinde
buyurduğunuz mevizayı havi mecmuanızın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Diyarbekir Camii
Kebirinde Cuma namazından sonra kıraat edilerek mümin-i hazıra envar-ı maneviyesinden hisseyabı-ı
tenevvür ve tefviz olmuşlardır. Fakat bu istifade pek mahud kalacağından cebhe mıntıkasını teşkil eden
Elaziz, Diyarbekir, Bitlis, Van vilayetleriyle civar müstakil mutasarraflıklar halkıda nasibedar ediliş ve
şerefiyle hukuku doğrudan doğruya zatıâlinize ait olmak üzere Diyarbekir Vilayet Matbaasında tab’ ve
teksir ettirilerek bütün cebheye tevzi’ olunmuştur. Cenab-ı hak mesai-i din ve vatanperveranenizi
meşkûr eylemesi temennisiyle ihtiramatımı takdim eylerim.” Elcezire K.: Nihad (Nihad, 17 Şubat 1921,
s. 315)
Elcezire komutanı Nihad imzasıyla yayımlanan telgrafa Mehmet Akif ise şöyle karşılık vermiştir:
“Hakkı acizanemdeki teveccühat-ı devletlerine ansamimil kalbteşekkürler ederim. Nasrullah
kürsüsündeki mevizanın o havalide ve o cebhedeki bütün dindaşlarımıza tebliğine himmet ve delalet
cidden sezavar-ı minnettir. Cenabı hak pek kıymetdar bir rüknü bulunduğunuz kahraman ordumuzu
zaferden zafere isal ve ümmet-i İslamiyede belirmeye başlayan intibahı müzdad buyursun, âmin.”
Mehmet Akif ve Elcezire komutanı arasındaki bu telgraflaşma da bize göstermektedir ki, Mehmet
Akif’in irad faaliyetlerinin sadece yapıldığı bölgede kalan bir çaba olmaktan çıkararak tüm yurda
yayılmasında Sebilürreşâd’ın ve bu uğurda çaba gösteren devlet erkânının ayrı bir önemi vardır.
Sebilürreşâd Mehmet Akif’in mevizalarının bulunduğu 465,466,467. sayıların tamamen tükendiğini
hatta ikinci baskılarının bile tükendiğini ancak üçüncü baskının da yapılacağını sayfalarında ilan
etmiştir. Bu baskı sayısı bize derginin halk nezdinde gördüğü ilginin de bir göstergesi olması
bakımından önemlidir.
Kastamonu’daki Sevr’in iç yüzünün aktarıldığı meviza daha sonra tekrar basılarak Garp cephesine
de gönderilmiştir. Bu meviza Anadolu’nun birçok yerinde tekrar tekrar okunmuştur ki Maraş ve
Antep’ten gelen mücahitler Pozantı’da bu yazıyı okuduklarını söylemişlerdir. (Edip, Mehmet Akif
Hayatı, Eserler ve Yetmiş Muharririn Yazıları, 1978, s. 70)
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7. Savaş Hattında Mehmet Akif
Mehmet Akif, Balkan Harbi’nden beri yaşanan savaşları uzaktan seyretmek yerine gelişmelerin
içinde yer almıştı. Özellikle I. Dünya Savaşı’nda Berlin’e yaptığı gezi ardında Necid Çöllerinde ifa
ettiği görev ve Milli Mücadele yıllarında üstlendiği görev bunun açık bir göstergesiydi. Milli
Mücadele’nin Batı cephesinde Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Yunan ordusuna karşı yenilerek
Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi Ankara’yı hareketlendirmiştir. Meclis içinde Ankara’nın
düşebileceği ihtimaline karşı meclisin ve önemli kurumların Kayseri’te nakli gündeme gelmiş ve
hararetli bir tartışmanın sonunda bu fikirden vazgeçilmiştir. Ancak önemli bazı kurumların, kadınların
ve çocukların Kayseri’ye gitmesi de uygun bulunmuştur. Bu süreçte Mehmet Akif’in nasıl bir tepki
verdiğini oğlu Emin Ersoy şöyle anlatıyor: “Haymana’ya doğru ilerlemeye bütün gayretleriyle
uğraşıyorlardı. Top sesleri gecenin ıssızlığında Ankara’dan duyulabiliyordu. O zaman Ankara’yı
Kayseri’ye nakletmek düşünülüyor. Mebuslar, büyük memurlar ailelerini çocuklarını peyderpey
Kayseriye gönderiyorlardı. Ziraat Mektebi daha bazı müesseseler dahi Kayseri’ye göç etmişlerdi. Sıra
bizimkilere geldi. Sıcak bir yaz günü akşamüzeri Kayseri’ye giden kağnı arabalarından müteşekkil bir
kafile ile anam ve hemşirelerim de yola çıktılar. Babam beni yanından ayırmadı. Benim kaldığım
icabında öldüğüm yerde oğlum da ölsün dedi.” (Ersoy, Babam Mehmet Akif, 2017, s. 87) Sakarya
savaşının kazanılmasıyla birlikte rahat bir nefes alınmış ve korku yerini ümide bırakmıştı.
Sakarya savaşını kazanarak halkın kırılmak üzere olan ümidini yeşerten ordu meclis tarafından
unutulmamıştı. Büyük Taarruz’un hazırlıklarının yapıldığı günlerde orduya moral vermek için bazı
mebuslardan oluşan bir heyetin cepheleri dolaşmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Mehmet Akif de
bu heyete dâhil edilmişti. Bu ziyaret Kurban Bayramı’na denk getirilerek askerlerle hem
bayramlaşılacak hem de onlara moral verilecekti. 2-9 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen bu ziyaret
Mehmet Akif’i fazlasıyla memnun ve mutlu eder. Ali Fuat Cebesoy bu moral ziyareti sırasında
yaşadıklarını şöyle anlatır: “Hatırladıkça hâlâ heyecanla titrerim. Merasim nizamında dizilmiş bir
fırkamızın kıtalarını teftiş ediyorduk. Hepsi aslanlar gibiydiler. Rahmetli ve aziz arkadaşım Mehmet
Akif kendinden geçmişti. Dudaklarından kendi yazdığı İstiklal Marşı’nın mısraları dökülüyordu: Ben
ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/ Kükremiş sel
gibiyim bendimi çiğner aşarım/ Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Beni solumdan takip eden
Akif’e döndüm. Gözlerinde yaşlar tanelenmişti. Bu mehabetli manzara karşısında kendisini
tutamıyordu. Akif Bey siz ağlıyorsunuz dedim. Ne yapayım heyecanımı zapt edemiyorum. Cevabını
verdi ve ilave etti: Fakat sizin de gözleriniz yaşlı paşam... Arkadaşım doğru söylüyordu. Ben de
heyecanlı idim. Gözlerimde tanelerle sevinç gözyaşları vardı.” (Semiz, 2000, s. 465)
SONUÇ
Mehmet Akif Ersoy XX. Yüzyılın müteselsil savaşlar dönemine bir İslam şairi sıfatıyla şahit olmuş
bir isimdir. Mehmet Akif şahidi olduğu Balkan Harbi, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında bir
kenara çekilerek olan biten olayları izlememiştir. Balkan Harbinin felaketli günlerinde hezimetin en
önemli nedeni olarak kabul edilen fırkacılık mücadelesi ve iç çekişmelerle mücadele etmiştir.
İstanbul’daki büyük camilerde verdiği vaazlarda elinden geldiği kadar halkı birlik ve beraberlik içinde
hareket etmeye davet etmiştir. I. Dünya Savaşı’nda ise Almanların davetiyle Müslüman esirlere karşı
propaganda yapmak için Berlin’e gitmiştir. Berlin’den sonra ise Mehmet Akif bu kez Arap çöllerine
giderek bölgede Osmanlı Devleti’ne karşı başlamasından korkulan isyanı engelleyebilmek için
çalışmıştır. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi ile birlikte Mehmet Akif’in korktuğu
başına gelmiş ve İslam beldeleri İtilaf Devletleri’nin işgali altına girmeye başlamıştır. İşgallerle birlikte
başlayacak esareti Mehmet Akif’in bir “bülbül” misali kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere karşı ilk tepki verenlerden biridir. Bir
taraftan kendisi işgallere karşı halkı direnişe çağırırken bir taraftan da Sebilürreşâd birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmenin önemini sansürün ve baskının yıldırıcı gücüne rağmen ısrarla anlatmaya
devam etmiştir.
Mehmet Akif, işgaller karşısında başlayan Milli Mücadele hareketinin ihtiyaç duyduğu en önemli
şey olan halkın irşad edilmesi görevini üzerine almıştır. Sahip olduğu cemiyet hassasiyeti ve itibar onun
toplum nezdinde saygın bir isim olmasında, onun edebi bir dille söylediklerinin can kulağı ile
dinlenmesinde ve dikkate alınmasında etkili olmaktaydı. Milli Mücadele hareketini yürüten isimlerde
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onun toplum nezdindeki saygınlığının farkında olduklarından Mehmet Akif’i Milli Mücadele’ye
katılmaya davet etmişlerdir. Mehmet Akif bu daveti seve seve kabul etmiş ve Anadolu’ya geçmiştir.
Mehmet Akif’in Milli Mücadele hareketine en önemli katkısı dönemin haberleşme ve ulaşım
araçlarındaki eksiklikler nedeni ile yanlış bilgilendirilen halkın Milli Mücadele aleyhinde olan
hareketlere destek vermesini engellemektir. Halkı Milli Mücadele hareketinden soğutmak ve ona karşı
cephe almasını sağlamak için Milli Mücadele hareketinin ittihatçı bir hareket olduğundan tutunda
Bolşevikliği getirmek için çalıştıkları, dine ve dini değerlere karşı oldukları gibi birçok yalan yanlış
bilgilerle doldurmaktaydılar. İşte bu noktada Mehmet Akif birçok Anadolu kentini gezerek
söylenenlerin yalan olduğunu birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı koymak gerektiğini, dini
değerlerimize sıkı sıkı bağlanırsak muzaffer olacağımızı vaazlarında ısrarla vurgulamıştır. Bu dönemde
Milli Mücadele hareketinin cephede savaşacak asker, düşmana sıkılacak silah ve mühimmat kadar bu
yalan propagandayla mücadeleye de ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı da Mehmet Akif canı gönülden yürüttüğü
irşad faaliyetleri ile karşılamaya çalışmıştır.
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SULTAN VAHDEDDİN TARAFINDAN 1918’DE RESMÎ MARŞ OLARAK KABUL EDİLEN
“OSMANLI MARŞI”
“THE MARCH OF THE OTTOMAN” ACCEPTED BY SULTAN VAHDEDDIN IN 1918 AS THE
OFFICIAL MARCH
Gürsoy ŞAHİN*

Abstract
Sultan Mahmud II played a crucial role in the innovation history of the Ottoman State. In this
period, a lot of steps were taken to be able to form a modern European-style state structure in military,
political, social areas and so on. In the above-mentioned period, seeking a national march also became
an issue related to Westernisation. An Italian Musician Giuseppe Donizetti Pasha who was invited to
Istanbul in 1828 wrote “Mahmudiye March (March of Mahmud II)” for the Sultan Mahmud II in 1829.
This march composed for Mahmud II was performed as the official march of the government for eleven
years in the Ottoman country. Essentially, a different march was composed for each padishah after the
period of Mahmud II in the Ottoman country and this march written for that padishah was accepted as
the official march during the reigne of that padishah. For instance, “Mecidiye March” for Sultan
Abdülmecid, “Aziziye March” for Sultan Abdülaziz, “Hamidiye March” for Sultan Abdülhamid II, and
“Reşadiye March” for Sultan Mehmed Reşad were written and performed in official ceremonies.
Mehmed (Vahdeddin) VI became padishah when Sultan Mehmed Reşad passed away on 3 July
1918. Differently from other padishahs, Sultan Vahdeddin did not get a new march written on his behalf
during his reign coinciding with the final stage of the First World War. Instead, he accepted “Mahmudiye
March” written for Sultan Mahmud II as the official march of the Ottoman State and got this march
performed in ceremonies.
The purpose of the study was to examine the reasons why Sultan Vahdeddin accepted the march
composed during the period of his grandfather Sultan Mahmud II as the official march named “The
March of the Ottoman” once again on 22 July 1918 namely after nearly 90 intervening years. The main
sources of the research were the Ottoman archive documents.
Keywords: The March of the Ottoman, Mahmudiye March, VI. Mehmed Vahdeddin, II. Mahmud,
Giuseppe Donizetti Pasha.
1. Giriş
Sultan II. Mahmud, Osmanlı Devleti’nin yenileşme tarihinde çok önemli bir yer tutar. Onun
döneminde gerçekleştirilen ıslahatlarda Avrupaî anlamda modern bir devlet sistemi oluşturulmaya
çalışıldı (Beydilli, 2003: 352-357). Askerî, siyasi, sosyal vb. alanlarda birçok adımlar atıldı ve yenilikler
yapıldı. Bu anlamda 1826’da Yeniçeri Ocağı ve Mehterhâne de kaldırıldı (Özcan, 2006: 422-423; Akıllı,
2012: 14). Ardından kurulan Asâkir-i Mansȗre-i Muhammediye ordusunda haberleşme ve uyarı aracı
olarak trampet ve borazanın kullanılmasına başlandı (Beydilli, 2003: 352-357). Oluşturulan borutrampet takımı ilk etapta Vaybelim Ahmed Ağa ve Ahmed Usta tarafından çalıştırıldı. Ardından
bandonun daha iyi yetişmesi için İstanbul’da bulunan Fransız çalgı ustası Mösyö Manguel (Mangel)
görevlendirildi. Ancak Mösyö Manguel’den beklenen fayda sağlanamayınca İtalyan müzisyen
Giuseppe Donizetti (Don İzzet Paşa) İstanbul’a davet edildi. Giuseppe Donizetti 17 Eylül 1828 tarihinde
görevine başladı. Böylece Muzıka-yi Hümâyun’da Batı müziği ve eğitimi resmen başladı (Özcan, 2006:
422-423; Günaydın, 2017: 1760; Yöre, 2008: 423; Yalçın, 2020: s. 306). Donizetti, Osmanlı ülkesini
*

Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar-Türkiye, ORCID:
orcid.org/0000-0002-7817-2043, e-posta: gsahin@aku.edu.tr

386

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Batı müziği ile tanıştırırken aynı zamanda Muzıka-yi Hümâyun’un gelişmesine büyük katkı da sağladı
(Kılıç, 2019: 556; Okay, 2001: 355-356; Şen, 2020: 201-202).
Bu dönemde XVIII. yüzyılın ortalarında İngiltere’de popüler olan “God Save the King” adlı marş
(Akıllı, 2012: 12), 1789 Fransız İhtilali sonrası Fransa’da söylenmeye başlanan ve ardından Fransa’nın
milli marşı olarak kabul edilen “La Marseillaise” gibi ulusal marşlar (Akün, 1976, 121) veya AvusturyaMacaristan İmparatorluğu gibi dönemin monarşilerinde her hükümdar için farklı marşlar yazılmakta ve
çalınmaktaydı (“Ottoman Empire (1829-1839, 1918-1922)”).
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı Batılılaşmayla paralel olarak Türkiye’de de törenlerde çalınmak
üzere bir resmî marş arayışı söz konusu oldu. Donizetti Paşa, 1829 yılında Sultan II. Mahmud için Batı
tarzında“Mahmudiye Marşı”nı kaleme aldı. Donizetti, Batı tarzı müziği imparatorluğa tanıttığı için
büyük itibar görmekteydi. Keza İmparatorluk marşı bestesinde, mevcut Türk müziğinden ve padişah
için hazırladığı diğer müzik eserlerinden de etkilenmişti (“Ottoman Empire (1829-1839, 1918-1922))”.
II. Mahmud adına bestelenen bu marş, Osmanlı ülkesinde bestelenen ilk resmî marş olarak kabul edildi
ve 1829’dan 1839’a kadar on bir yıl boyunca devletin resmî marşı olarak çalındı (Kutlay Baydar, 2011:
95; Kutlay Baydar, 2010: 286; Akıllı, 2012: 10).
Sultan II. Mahmud’dan sonra Osmanlı ülkesinde başa geçen her padişah adına ayrı marşlar
bestelendi. Söz konusu marşlar, padişahların hükümdarlığı boyunca imparatorluk marşı olarak
çalınmaktaydı. Örneğin Sultan Abdülmecid için Donizetti Paşa tarafından 1839 yılı sonunda “Mecidiye
Marşı” kaleme alındı ve bu marş yirmi iki yıl boyunca resmî marş olarak çalındı (Kutlay Baydar, 2011:
98; Şen, 2020: 203).
Donizetti, yirmi sekiz yıl Osmanlı Devleti’ne hizmet ettikten sonra 12 Şubat 1856’da vefat edince
onun görevine Pera’da Naum Tiyatrosunda orkestra şefliği yapan İtalyan Callisto Guatelli getirildi1.
Sultan Abdülmecid 1861’de vefat edip Sultan Abdülaziz padişah olunca müzisyen Guatelli, yeni
padişah için “Aziziye Marşı”nı yazdı. Böylece “Aziziye Marşı” yeni imparatorluk marşı oldu (Kutlay
Baydar, 2011: 102-103; Yöre, 2008: 427).
Sultan Abdülaziz 1876 yılında tahttan indirilip yerine V. Murad getirildi. Sultan V. Murad, diğer
padişahlardan farklı olarak kendi adına marş yazdırmadı. Öte yandan devletin resmî marşında
değişikliğe giderek “Aziziye Marşı”nın yerine “Mecidiye Marşı”nı resmî marş olarak kabul etti. Ancak
V. Murad üç ay gibi kısa bir süre sonunda tahtını kaybetti. Onun yerine Sultan II. Abdülhamid padişah
oldu. Sultan II. Abdülhamid için birçok müzisyen marşlar besteledi. Padişah bunlardan aynı zamanda
sarayın orkestra şefi de olan Yesârizade Ahmet Necip Bey’in kaleme aldığı “Hamidiye Marşını”
beğendi (Bayındır Uluskan, 2018: 9; Şen, 2020: 204).
Osmanlı tarihinde ilk sözlü (güfteli) marş olan “Hamidiye Marşı”, 1909’da Sultan Reşad padişah
olana kadar Osmanlı Devleti’nin resmî marşı olarak çalındı ve söylendi (Kutlay Baydar, 2011: 105;
Yalçın, 2020: 308). II. Abdülhamid’den sonra Sultan Mehmed Reşad’ın padişah olmasıyla birlikte bu
kez İtalyan asıllı besteci İtalo Selvelli’nin bestelediği güftesiz (sözsüz) “Reşadiye Marşı” resmî marş
olarak kabul edilerek 1909-1918 tarihleri arasında çalındı (Bayındır Uluskan, 2018: 9; Yöre, 2008: 432).
Anlaşılacağı üzere XIX. yüzyılda her padişah için ayrı bir marş bestelendi ve bu marşlar, her
hükümdar döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî marşı olarak kabul edildi. “Mahmudiye Marşı”nı
Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid ve Sultan Mehmet Reşad’ın adına Batı
tarzında bestelenen “Mecidiye, Aziziye, Hamidiye ve Reşadiye” marşları izledi. Sultan II. Mahmud’dan
sonra saltanat süren altı padişahtan sadece ikisi kendine has marş yazdırmadı. Bunlardan birisi üç ay
hüküm süren V. Murad ve diğeri İmparatorluğun son padişahı olan Mehmet Vahdeddin idi. Bu
padişahlardan V. Murad döneminde “Aziziye Marşı” ve 1918’den Sultan Vahdeddin’in saltanatının
sonuna kadar da Donizetti Paşa’nın kaleme aldığı “Mahmudiye Marşı”, “Osmanlı Marşı” adıyla resmî
marş olarak kabul edildi ve törenlerde çalındı (Akıllı, 2012: 10). Çalışmada Sultan Vahdeddin’in
“Osmanlı Marşı”nı Osmanlı Devleti’nin resmî marşı olarak kabul etmesi ve bu kararın gerekçeleri
irdelenmeye çalışıldı.

1
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2. SULTAN VAHDEDDİN’İN “OSMANLI MARŞI”NI RESMÎ MARŞ OLARAK KABULÜ
Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad 3 Temmuz 1918’de vefat etti. Bunun üzerine Osmanlı
Devleti’nin yeni padişahı VI. Mehmed (Vahdeddin) oldu. Sultan Vahdeddin, Meclis’te yemin edip
görevine başladıktan sonra 3 Şubat 1917’den beri Sadarette olan Talat Paşa usulen istifasını sunsa da
padişah hükümetin görevine devam etmesini istedi. Ancak Talat Paşa’nın sadrazamlığı çok uzun
sürmedi. 8 Ekim 1918’de istifa eden Talat Paşa’nın görevi 14 Ekim 1918’de Ahmed İzzet Paşa
tarafından yeni kabinenin kurulmasından sonra resmen sona erdi2.
Sultan Vahdeddin’in padişahlığı I. Dünya Savaşı’nın son dönemine denk gelmişti. Sultan sarayda
bir kurmay teşkilatı kurarak savaşın gidişatını takip etti. Savaş şartlarının getirdiği pahalılık ve yokluğun
giderileceğini ifade etti. Ayrıca halkın hoşnut olacağı çeşitli adımlar atmaya gayret etti. Ancak savaş
hiç iyi gitmemekteydi. Suriye, Filistin elden çıktığı gibi Anadolu da tehdit altına girmişti. Barış
yapmaktan başka bir seçenek görünmüyordu (Küçük, 2003b: 422).
2.1. Osmanlı Marşı’nın Resmî Marş Olarak Kabulü
Sultan Vahdeddin, tahtta üç ay kalan V. Murad istisna tutulursa II. Mahmud’dan itibaren başa
geçen diğer padişahlardan farklı olarak devrin siyasi şartları gereği kendi adına yeni bir marş
yazdırmadı. Bunun yerine Sultan II. Mahmud için Donizetti tarafından yazılan “Mahmudiye Marşı”nı
Osmanlı Devleti’nin resmî marşı olarak kabul ederek törenlerde çaldırttı. Bu hususla ilgili 22 Temmuz
1918 tarihinde Meclis-i Vükela’da “Cennetmekân Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri tarafından
Nizam-ı Cedid askerinin kuruluşu sırasında kabul buyrulmuş bulunan Donizetti’nin meşhur marşı
suret-i daimide “Osmanlı Marşı” olarak kabulü tensip olunmuştur. Bu irade-i seniyyenin icrasına
Sadaret memurdur” şeklinde bir karar alındı (BOA, MV, 259/98, H-13-10-1336). Ardından Sadrazam
Mehmed Talat Paşa imzasıyla bir irade-i seniyye sureti hazırlandı. Sultan II. Mahmud için kaleme alınan
Donizetti’nin meşhur eserlerinden marşın daimi surette “Osmanlı Marşı” olarak kabul edildiği ile ilgili
karar 25 Temmuz 1334/1918 tarihinde bütün kurumlara ve vilayetlere duyuruldu (BOA, BEO,
4525/339345, H-16-10-1336; BOA, DH.İ.UM., 22/54, 001, H-21-11-1336; BOA, DH.İ.UM., 22/54,
003). Konu Bahriye, Dahiliye, Maarif gibi nezaretlere de iletilerek ilgililere tebliği emredildi (BOA,
MF.MKT., 1235/70, 001, 003, H-22-11-1336; BOA, DH.UMVM., 124/165, H-29-11-1336). Dahiliye
Nezareti tarafından ilgili kurumlara Ağustos 1918’den itibaren gönderilen yazıda Sultan II. Mahmud
döneminde kaleme alınan marşın devamlı surette “Osmanlı Marşı” olarak kabul edildiği
bildirilmekteydi (BOA, DH.MB..HPS.M., 34/101, H-29-11-1336).
Dâhiliye, Maarif ve Hariciye Nezaretlerinin resmî marş konusunda taşra teşkilatlarıyla yazışmaları
bir süre devam etti. Dâhiliye Nezareti marşın notalarını ülkenin çeşitli vilayetlerine göndermiş ancak bu
sırada bazı vilayetlere gönderilen notaların sayfalarının hatalı olduğu anlaşılmıştı. Örneğin Aydın
Vilayetine gönderilen marşın notası hakkında Dahiliye Nezareti tarafından bilahare gönderilen tahriratta
nota sayfalarının üzerine 1’den 4’e kadar ne şekilde numaralandırılması gerektiği bildirilmekteydi
(BOA, DH.İ.UM., 19-4/1-109, 002, H-29-05-1337). Yine Dâhiliye Nezaretinin Sadarete yazdığı yazıda
Aydın Vilayetinden bando mızıkada kullanılmak üzere birkaç takım marş notası istendiği
bildirilmekteydi (BOA, BEO, 4552/341354, 002, H-19-04-1337).
Maarif Nezaretinin taşra teşkilatıyla yazışmalarında marşın mektep talebelerine talim ettirilmek
üzere güfte ve bestesinin vilayetlere gönderilmesinin istendiği anlaşılmaktadır. Örneğin Mamuretülaziz
Vilayeti Maarif Müdürlüğünden Maarif Nezaretine gönderilen 2 Kasım 1918 tarihli yazıda
Donizetti’nin eseri olan marşın “Osmanlı Marşı” olarak kabul edildiğinden bahsedilip mektep
talebelerine talim ettirilmek üzere güfte ve bestesinin gönderilmesi talep edilmekteydi (BOA,
MF.MKT., 1237/33, H-16-04-1337). Yazışmalarda Sultan II. Mahmud zamanında okunmaya başlanan
Nizam-ı Cedid askeri marşının “Osmanlı Marşı” olarak kabul edildiği vurgulanmaktaydı (BOA,
MF.MKT., 1235/70, 001, 003, H-22-11-1336).
Hariciye Nezareti de konuyla ilgili olarak sefaretlerle ve Sadaretle yazışmaktaydı. Nezaret
sefaretlere yazılar yazarak Osmanlı Marşı’nın resmî marş olarak kabulünü tebliğ etmekteydi. Bu
anlamda Sofya Sefiri Sefa Bey’e gönderilen yazıda II. Mahmud zamanında Nizam-ı Cedid askeri için
2

Talat Paşa’nın 3 Şubat 1917 tarihinde sadrazamlığa tayininden 8 Ekim 1918’de istifasını sunmasına ve 14 Ekim’de görevinin
resmen sona ermesine kadar geçen süreç hakkında bkz. Hanioğlu, 2010: 502-503.
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Donizetti’nin bestelediği marşın Osmanlı Marşı olarak kabul edildiği bildirilmekteydi (BOA,
HR.SFR.04., 287/96, 002, M-20-09-1918). Nezaretten Sadarete gönderilen yazıda ise Donizetti’nin
kaleme aldığı marşın daimi surette “Osmanlı Marşı” olarak kabul edildiğinin bildirildiği ancak
notalarının henüz Nezarete gönderilmediği hatırlatılmaktaydı. Keza Lahey Sefaretinden Hariciye
Nezaretine yazılan yazıda marşın notalarından birkaç nüsha gönderilmesi istenmişti. Ayrıca marşın
notalarının diğer sefaretlere de gönderilmesi ihtiyacı düşünülerek yeterli miktarda gönderilmesi talep
edildi (BOA, BEO, 4531/339812, H-26-11-1336).
Nezaretlerin resmî marş nüshası talepleri bir süre devam etti. Hariciye ve Dâhiliye Nezaretlerinden
yazılan yazılarda “Osmanlı Marşı” olarak kabul edilen marşın notalarından on beş nüshanın Harbiye
Nezareti tarafından gereken mahallere gönderilmesi tekrar hatırladı (BOA, BEO, 4552/341354, H-1904-1337). Bilahare Harbiye Nezareti marşın yirmi nüshasının ilgili makamlara dağıtılmak üzere
Sadarete gönderildiğini bildirdi (BOA, BEO, 4552/341354, 003, R-15-Kânunusani 1335).
2.2. Marşın Kabulünün Gerekçeleri
Sultan Vahdeddin’in padişah olduğunda kendisine ait bir marş yazdırmaması yahut selefi olan
Sultan Mehmed Reşad veya II. Abdülhamid, Sultan Abdülaziz yahut Sultan Abdülmecid gibi yakın
dönem padişahları adına kaleme alınmış marşlardan birisi yerine II. Mahmud döneminde kaleme alınan
marşı seçmesi üzerinde durulmaya değer bir husustur.
Öncelikle dikkat çekmek gereken hususlardan birisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ülke yönetimi
üzerindeki etkisidir. Bilindiği üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet sonrasında Bâbıâli’de
oldukça etkili idi. 1909’da padişah olan Sultan Mehmed Reşad, sarayda geçen bir hayatın ardından 65
yaşında tahta çıkmıştı. Esasen gerçek anlamda bir siyasi tecrübesi ve gücü de yoktu. Sultan Mehmed
Reşad’ın kendi adına bir milli marş yazdırması onun kişisel tavrından ziyade İttihat ve Terakki’nin
Sultan II. Abdülhamid’in otoritesini ve adını resmî hafızadan silme düşüncesinden kaynaklanmaktaydı
(Akıllı, 2012: 17).
Sultan Mehmed Vahdeddin (1918-1922) tahta geçtiğinde Talat Paşa’nın Sadaretindeki hükümet
görevde olup yine padişahın uygun görmesiyle görevine devam etti. Ancak Sultan Vahdeddin tahta
geçtiğinde I. Dünya Savaşı’nda alınan yenilgiler sebebiyle Osmanlı Devleti’nin ayakta kalmasının
neredeyse imkânsız göründüğü bir noktaya ulaşılmıştı. Sultan Vahdeddin’in içinde bulunulan siyasi ve
askeri şartlar sebebiyle kendisini devletin egemenliğinin güçlü ve merkezi bir kaynağı olarak gösterme
gücü yoktu. Buna karşılık padişahlığı sırasında, Osmanlı Devleti’nin ilk resmî marşı olan “Mahmudiye
Marşı”, İmparatorluk tarihinin yeni bir başlangıç yaptığı veya döngüye girdiği mesajını vermek için
büyük olasılıkla bilinçli olarak son resmî İmparatorluk marş olarak kullanıldı (Akıllı, 2012: 17). Sultan
Vahdeddin dönemi için bir anlamda örnek alınması gereken zaman aralığı veya başlangıç olarak
Batıcılığıyla adından söz ettirmiş, Osmanlı Devleti’ni Avrupaî ve modern bir devlet haline getirmeye
çalışan II. Mahmud dönemini kabul etmesi de dikkate değer bir husustur.
Belgelerde dikkat çeken vurgulardan bir diğeri Sultan II. Mahmud’un, Sultan Vahdeddin ve
“bilcümle aza-yı hanedan-ı saltanat-ı seniyyelerinin ceddi âlâları” olmasıydı (BOA, HR.SFR.04.,
287/96, 003, M-15-09-1918). Hazine-i Hassa Müdür-ü Umumisi tarafından 15 Eylül 1918’de Sofya
Sefaretine hitaben yazılan yazıda “cennetmekan” Sultan II. Mahmud’un Sultan Vahdeddin’in ve diğer
bütün hanedan azalarının atası olduğu vurgulanarak, resmî marş olarak kabul edilen marşın Muzıka-yi
Hümâyunca piyano için tertip ettirilen notasından on beş adedinin Sofya’da bulunan Darülmusikiler ile
diğer gerekli makamlara verilmek üzere gönderildiği bildirilmekteydi (BOA, HR.SFR.04., 287/96, 003,
M-15-09-1918). Bilindiği gibi Sultan II. Mahmud, son dönem Osmanlı padişahlarının soy atası idi. Yani
kendisinden sonra padişah olan isimlerden Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz, II. Mahmud’un
oğulları (Küçük, 1988a: 259; Küçük, 1988b: 179), V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad ve
VI. Mehmed Vahdeddin de torunları idi (Küçük, 2006: 183; Küçük, 1988c: 216; Küçük, 2003a: 418;
Küçük, 2003b: 422 ). Yani Sultan II. Mahmud, Sultan Vahdeddin’in dedesi idi. Bu yönüyle devrin siyasi
ortamında yeni bir marş yazdırmak yerine Sultan II. Mahmud döneminde yazılmış marşı kabul etmesi
anlamlı görünmektedir.
Belgelerde vurgu yapılan hususlardan bir diğeri yeni kabul edilen resmî marşın yani “Mahmudiye
Marşı”nın Nizam-ı Cedid askerinin kuruluşu sırasında kabul edilmiş olmasıdır. I. Dünya Savaşı’nın çok
iyi gitmediği son evresinde Nizam-ı Cedid vurgusu da dikkate değer bir husustur.
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Netice itibariyle Sultan II. Mahmud’un son dönem Osmanlı padişahlarının atası olması, ülkenin
Avrupaî bir tarzda modernleştirilme çabası, Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması ve İttihat ve Terakki
etkisi gibi sebeplerden yeni bir marş yerine Sultan II. Mahmud döneminde kaleme alınmış marş, resmî
marş seçilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son padişahı Sultan Vahdeddin; İmparatorluğun ilk kişisel marşı
olan “Mahmudiye Marşı”nı “Osmanlı Marşı” olarak kabul ederek belki de Osmanlı Devleti’nin son ve
ulusal marşı haline getirmek istedi. (“Ottoman Empire (1829-1839, 1918-1922)”).
3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Araştırmanın amacı Sultan II. Mahmud döneminde Donizetti Paşa tarafından bestelenmiş
“Mahmudiye Marşı”nın aradan geçen yaklaşık 90 yılın ardından Sultan Vahdeddin tarafından “Osmanlı
Marşı” olarak kabul edilmesinin nedenlerini irdelemek olarak tanımlanmıştı. Bilindiği üzere Sultan II.
Mahmud, Osmanlı Devleti’nin yenileşme tarihinde çok önemli bir rol oynamış, Avrupaî tarzda modern
bir devlet yapısı meydana getirebilmek için askerî, siyasi, sosyal vb. alanlarda birçok adımlar atılmıştı.
Bu dönemde Batılılaşmayla ilişkili olarak bir resmî marş arayışı söz konusu olmuş İtalyan müzisyen
Donizetti Paşa, 1829’da Sultan II. Mahmud için “Mahmudiye Marşı”nı kaleme almıştı. Sultan II.
Mahmud adına bestelenen bu marş, Osmanlı ülkesinde on bir yıl boyunca devletin resmî marşı olarak
çalındı. II. Mahmud’dan sonra tahta çıkan her padişah için de ayrı marşlar bestelendi. Örneğin Sultan
Abdülmecid için “Mecidiye Marşı”, Sultan Abdülaziz için “Aziziye Marşı”, Sultan II. Abdülhamid için
“Hamidiye Marşı” ve Sultan Mehmed Reşad için “Reşadiye Marşı” yazıldı ve padişahların
hükümdarlığı boyunca da adına yazılan marş, milli marş olarak çalındı.
Sultan Mehmed Reşad 3 Temmuz 1918’de vefat edince VI. Mehmed (Vahdeddin) padişah oldu.
Sultan Vahdeddin, I. Dünya Savaşı’nın son dönemine denk gelen padişahlığının ilk zamanlarında diğer
padişahlardan farklı olarak kendi adına yeni bir marş yazdırmadı. Bunun yerine Sultan II. Mahmud için
yazılan “Mahmudiye Marşı”nı Osmanlı Devleti’nin resmî marşı olarak kabul ederek törenlerde çaldırttı.
Sultan Vahdeddin’in I. Dünya Savaşı’nın pek de iyi gitmediği günlerde yeni marş yazdırmak
yerine eski bir marşı resmî marş olarak kabulü dikkate değer bir husustur. Söz konusu durumun
sebeplerine bakıldığında öncelikle dikkat çekmek gereken hususlardan birisi İttihat ve Terakki
Cemiyetinin yönetim üzerindeki etkinliğidir. Bilindiği üzere Sultan Vahdeddin tahta geçtiğinde Talat
Paşa hükümeti görevde olup yine padişahın uygun görmesiyle görevine devam etti. Öte yandan I. Dünya
Savaşı’nda alınan yenilgiler sebebiyle Osmanlı Devleti’nin ayakta kalmasının neredeyse imkânsız
göründüğü bir noktaya ulaşılmıştı. Siyasi ve askeri şartlar sebebiyle Sultan Vahdeddin’in kendisini
devletin egemenliğinin güçlü ve merkezi bir kaynağı olarak öne sürme gücü görünmüyordu. Bu
bağlamda yeni bir marş yazdırmak yerine II. Mahmud döneminde kaleme alınmış marş resmî olarak
kabul edildi.
Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin ilk resmî marşı olan “Mahmudiye Marşı”nın kabulü devletin
yeni bir başlangıç yaptığı veya II. Mahmud’dan itibaren döngüye girdiği mesajını vermek için bilinçli
olarak tercih edilmesi de mümkün görünmektedir. Sultan Vahdeddin dönemi için bir anlamda örnek
alınması, başlangıç kabul edilmesi gereken zaman II. Mahmud dönemi olarak kabul edildi.
Marşın kabulüyle ilgili olarak belgelerde dikkat çeken vurgulardan bir diğeri Sultan II.
Mahmud’un; Sultan Vahdeddin ve XIX. yüzyıl boyunca padişah olan bütün sultanların ceddi olmasıydı.
Malum olduğu üzere Sultan II. Mahmud, son dönem Osmanlı padişahlarının soy atası idi. Kendisinden
sonra padişah olan Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in babaları, V. Murad, II. Abdülhamid, V.
Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin de dedeleri idi. Bu yönüyle devrin siyasi ortamında yeni bir
marş yazdırmak gerekli veya mümkün görünmüyorsa, Sultan II. Mahmud için yazılmış marşın
“Osmanlı Marşı” kabul etmesi anlaşılabilir bir durumdur. Dikkat çeken hususlardan bir diğeri
“Mahmudiye Marşı”nın Nizam-ı Cedid askerinin kuruluşu sırasında kabul edildiği vurgusudur. I. Dünya
Savaşı’nın askeri, siyasi, ekonomik olumsuzlukların derinden hissedildiği bir dönemde Nizam-ı Cedid
askeri vurgusu da dikkate değer bir husustur.
Sonuç olarak İstiklâl Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve istiklâl aşkını tam
anlamıyla anlatan gerçek ve çağdaş anlamda millî marşı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
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12 Mart 1921’de resmî marş olarak kabul edildi. 1930’da mevcut bestesi kabul edilen İstiklâl Marşı, o
zamandan beri Türk milletinin birlik içerisinde hep beraber marş söyleme biçimi haline geldi.
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MEHMET AKİF’İN ŞİİRLERİNDE SÖZCÜKSEL GÖRÜNÜM
Hakan ÜLPER-Ege KİRAZ

Giriş
Okuma becerisi, çok boyutlu ve karmaşık işlemleme süreçlerini gerektiren önemli bir dilsel beceri
alanıdır. Okuma sürecinin gereklerinin istenen nitelikte ve verimlilikte gerçekleştirilebilmesi için
kişilerin birçok yetkinliğe iye olması gerekir. Alanyazındaki okuma anlamaya ilişkin kuramlar bu
sürecin merkezine sözcük bilgisi bakımından yeterli düzeyde olmayı koyarlar. Örneğin, bu konuya
ilişkin en güncel kuramlardan biri olan Okuma Dizgeleri Çerçevesi’ne göre okuma sürecinde üç bilgi
kaynağı kullanılır. Bunlar dilbilimsel bilgi, yazımsal (ortografik) bilgi ve genel bilgi (metin biçimleri,
örneğin metin türleri bilgisi dâhil olmak üzere dünya hakkında bilgi)dir (Perfetti ve Stafura, 2014).
Okuma sürecinde düzgü çözme, sözcük tanıma, geri çağırma, tümce oluşturma, çıkarım yapma ve
anlama sürecini izleme işlemlerinin yapıldığı düşünülünce bu bilgi alanları bir biçimde sözcük bilgisiyle
ilişkilidir. Örneğin, düzgü çözme sürecinde yazımsal (ortografik) ve sesbilgisel (fonolojik) bilgi
kullanılırken çıkarım yapma sürecinde genel bilgi kullanılır.
Genel bilgi kişilerin iye oldukları sözcük dağarcıklarının genişliği ve darlığı ile doğrudan ilişkilidir.
Yazımsal ve sessel bilgi ise bir sözcüğü biliyor olmanın ve okuyabilmenin en temel gereklerindendir.
Bu bağlamda okuma sürecinde sözcük bilgisi son derece önemli bir konuma iyedir.
Bu bakımdan sözcük bilgisi ve dağarcığı ile okuduğunu anlama arasında nedensel bir ilişkinin
olabileceği varsayımından yola çıkarak alanyazında sözcük bilgisinin ve sözcük dağarcığının niteliği ve
kavrama arasındaki ilişki üzerine duran çok sayıda araştırmanın varlığı dikkat çekmektedir. Bu
araştırmalar, (Nation, 2009) daha iyi sözcük bilgisine iye olan kişilerin daha az sözcük bilgisine iye olan
akranlarına göre ileri düzeyde okuduğunu anlama yetkinliğinde olduklarını göstermektedir. Buna
karşın, sözcük bilgisi sınırlı olanların okuduğunu anlamada başarısız oldukları da ileri sürülmüştür (bkz.
Cromley ve Azevedo, 2007).
Aynı zamanda birçok varsayım da bu konuya kuramsal çerçevede açıklama getirmektedir.
Örneğin, araçsalcı (instrumentalist) varsayım bunlardan biridir. Bu varsayıma göre, bilinen sözcük
sayısı çoksa okuma daha iyi bir biçimde gerçekleşir yani sözcük bilgisi ile metni kavrama arasında
nedensel bir ilişki vardır. Çünkü daha geniş sözcük dağarcığına iye olmak, daha geniş artalan bilgisine
iye olmak demektir. Ayrıca sözcük dağarcığının genişliği sesbilimsel ve biçimbilimsel farkındalık
konularında da önemli üstünlükler sağlar. Bu da okumayı daha kolay, akıcı ve verimli bir duruma getirir.
Bu bağlamda, çok sayıda sözcük bilmek ve sözcüklerin nitelikleri hakkında daha çok bilgi iyesi olmak,
kişileri daha iyi bir okuyucu durumuna, tam tersi ise daha kötü bir okuyucu durumuna getirebilir
(Anderson ve Freebody, 1981; Anderson ve Freebody, 1985; Moody vd., 2018).
Bu açıklamaların imlediği noktalardan biri olarak sözcük oranı da dikkate alınmalıdır.
Okuyucunun bilmesi gereken sözcük sayısı, metindeki sözcüklerin belirli bir oranını kapsamak
durumundadır. Buna “sözcüksel kapsam” denir. Bu oran ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu
araştırmalardan birinde Laufer (1989), okumada %90 oranında sözcüksel kapsamın yeterli olmadığını
kavrama için en az %95 oranında sözcüksel kapsamın gerekli olduğunu bulmuştur. Bir diğer çalışmada
ise Hu ve Nation (2000), %90 oranındaki sözcüksel kapsamda yeterli anlama düzeyine az sayıda
öğrencinin ulaşabildiğini, buna karşın %95 oranındaki sözcüksel kapsamda yeterli anlama düzeyine
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daha çok sayıda öğrencinin ulaştığını ancak bu sayının da az olduğunu bulmuştur. Bu bağlamda %95’lik
oranın da tam bir kavrama düzeyine erişmek için yeterli olmadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu
düşünceyi destekler nitelikte bir çalışma ise Carver (1994) tarafından yapılmıştır. Ona göre metnin
zorluğuna bağlı olarak kavrama düzeyi değişmekle birlikte yeterli düzeyde bir kavrama için %98-99
oranındaki bir sözcüksel kapsama gereksinim duyulmaktadır.
Dolayısıyla alanyazındaki ilgili araştırmalara (Hu ve Nation, 2000; Laufer ve RavenhorstKalovski, 2010; van Zeeland ve Schmitt, 2012) göre bir metni okuyup yeterli düzeyde kavrayabilmek
için o metindeki sözcüklerin en az %95-98’ini bilmek gerekmektedir.
Metinlerdeki sözcükleri belirtilen bu oranlarda bilir duruma gelebilmek için kaç sözcük bilmek
gerekmektedir? Bu konuda yapılan çalışmalara bulgularında metin türlerine göre değişen ayrı sayılar
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Nation (2006), romanlar için %98 sözcük kapsamına ulaşmak için
kişilerin yaklaşık 8.000–9.000 sözcük ailesi yanında metinde geçen özel adları da bilmesi
gerekmektedir. Akademik metinler için (Dang ve Webb, 2014) de 8.000 sözcük ailesine gereksinim
duyulmaktadır. Bununla birlikte sosyal bilimler, yaşam ve tıp bilimleri gibi alanlarda ise 5.000-13.000
arasında değişen sözcük dağarcığına gereksinim olduğunu bulgulamışlardır.
Sıklığı en yüksek olan ilk 2.000 sözcüğü (Coxhead, 2000) bilen bir kişi ise yazılı metinde geçen
sözcüklerin %78-92 oranını bilecektir. Türkçe üzerine bu konuda yapılmış ilk ve tek çalışmada Ülper
ve Kiraz (2020), Göz (2003) sözlüğünde yer alan ilk 5.000 sözcüğü bilen bir kişinin ayrı gazete ve haber
metinlerinde %61-%84.5; Aksan vd. (2017) sözlüğünde yer alan ilk 5.000 sözcüğü bilen bir kişinin ise
ayrı gazete ve haber metinlerinde %95.1-%98.9 oranında bir sözcüksel kapsama erişebildiğini
bulgulamıştır.
Araştırmanın Amacı
Kişilerin Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini anlayarak okuyabilmesi için bu şiirlerdeki sözcüklerin
en az %95‘ini bilmesi gerekir. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyup anlayabilmek için
kaç sözcüğe gereksinim duyulduğunun belirlenmesi önemli görünmektedir. Bu çalışmada, söz konusu
şiirlerin okunup anlaşılması için Türkçe sıklık sözlüklerindeki sıralamaya göre ilk kaç sözcüğün
bilinmesinin gerektiğinin ve bu sözcüklerin ne oranda bir kapsam sağlamakta olduğunun belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Problemi
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyup anlamak için gereksinim duyulan sözcük sayısına ilişkin
görünüm nasıldır?
Alt Problemler
1. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerindeki sözcüksel görünüm nasıldır?
2. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini anlayarak okumak isteyen bir kişi, sıklık sözlüklerindeki ilk
beş bin sözcüğe dek olan sözcükleri bilmesi durumunda şiirlerdeki sözcükleri ne oranda bilir?
3. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini anlayarak okumak isteyen bir kişi için sıklık sözlüklerindeki
sözcükler yeterli midir?
YÖNTEM
Verilerin Toplanması
Sözcükler Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı kitabından alınmıştır. Kitaptaki sözcükler
bilgisayar ortamına aktarılmış ve çözümlenmek üzere işlenmiştir.
Verilerin Analizi
Sözcüklerin çözümlenmesinde “Simple Concordance 4.0 Sözcük Sıklık Analiz Programı”
kullanılmıştır. Bunun için sözcüklere aşağıdaki kurallara göre birtakım işlemler uygulanmıştır. Bu
kurallar şöyledir:
1. Sözcüklerde kullanılan çekim ekleri silinerek kök ya da gövde biçiminde yeniden
düzenlenmiştir. Çekim eklerinin silinmesinden kaynaklanan ad kökü ve eylem kökünün birbirine
karışmasını önlemek için eylemlerin sonuna “-mak/-mek” eki getirilerek değerlendirmeye alınmıştır.
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2. Özel adlar ayrı bir ulam olarak alınmıştır.
3. Edat ve bağlaçlar tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmedikleri için değerlendirme
kapsamına alınmamıştır.
4. Tamlamalardaki sözcükler ayrı ayrı ele alınmıştır. Tüm bu kurallar göz önünde bulundurularak
veri tabanındaki tüm sözcükler sıklık analiz programına aktarılmış ve çalışır sözcük (token, running
word) ve farklı sözcük (type) sayıları belirlenmiştir.
En son aşamada ise ulusal yazılı derlemlerdeki sıklık sözlüklerinden yola çıkarak (Aksan vd., 2017
ve Göz, 2003) sözcük sıralarının beş yüzlük dilimlerinin şiirlerdeki sözcükleri içerme oranları “Excel
365” programına aktarılarak belirlenmiştir. Böylelikle beş yüzlük dilimler halindeki sözcük
sıralamalarının şiirlerdeki sözcükleri kapsama oranları belirlenmiştir. Sonuçta bir kişinin şiirleri okuyup
anlayabilecek düzeye ulaşması için derleme sözlüklerindeki beş yüz sözcük içeren kaç bölümü bilmesi
gerektiği belirlenmiştir.
BULGULAR
Birinci araştırma sorusu olan “Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerindeki sözcüksel görünüm nasıldır?”
sorusuna ilişkin bulgular Safahat’ı oluşturan yedi ayrı kitaba ve toplama göre Çizelge 1’de
sunulmaktadır.
Çizelge 1. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerindeki sözcüksel görünüm
SAFAHAT

Özel Adlar (Farklı
Sözcük)

Toplam Çalışır
Sözcük

Toplam Farklı
Sözcük

Farklı
Sözcük/Çalışır
Sözcük Oranı

1. Kitap

34

18040

5539

30,70%

2. Kitap

26

5133

1910

37,21%

3. Kitap

15

2918

1053

36,09%

4. Kitap

29

9354

3110

33,25%

5. Kitap

41

7122

2440

34,26%

6. Kitap

35

14602

5029

34,44%

7. Kitap

46

7998

2650

33,13%

TOPLAM:

226

65167

21731

33,35%

Çizelge 1’e göre, en çok özel ad yedinci kitaptadır; en çok çalışır sözcük ise birinci kitaptadır. Buna
koşut bir biçimde en çok farklı sözcük de birinci kitaptadır. Ancak oran olarak bakıldığı zaman ikinci
kitabın sözcüksel varsıllık bakımından daha yüksek orana iye olduğu dikkat çekmektedir.
İkinci araştırma sorusu olan “Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini anlayarak okumak isteyen bir kişi,
sıklık sözlüklerindeki ilk beş bin sözcüğe dek olan sözcükleri bilmesi durumunda şiirlerdeki sözcükleri
ne oranda bilir?” sorusuna ilişkin bulgular Safahat’ı oluşturan yedi ayrı kitaba göre Çizelge 2 ve 3’te
sunulmaktadır.

396

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çizelge 2. Safahat’taki sözcük sayısı ve oransal görünümü (Göz, 2003)
Göz
Sözlüğü

(2003)

2000

5000

95%

100%

1. Kitap

23,1%

43,6%

x

x

2. Kitap

21,7%

48,2%

x

x

3. Kitap

28,6%

55,1%

x

x

4. Kitap

18,5%

41,8%

x

x

5. Kitap

21,6%

36,5%

x

x

6. Kitap

17,3%

38,3%

x

x

7. Kitap

19,7%

34,9%

x

x

Çizelge 2’de görüldüğü gibi Göz (2003) temel alınarak belirlenen ilk 2.000 temel sözcük
Safahat’taki kitaplarda %17,3-28,6 arasında bir kapsam sağlamaktadır. İlk 5.000 sözcük ise %34,9-55,1
arasında bir kapsam sağlamaktadır. Hem ilk 2.000 sözcük hem de ilk 5.000 sözcük en fazla kapsamı
üçüncü kitapta sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, sıklık sözlüğündeki 2.000 ve 5.000 sözcüğü bilen bir
kişi en çok üçüncü kitaptaki sözcükleri, en az ise altıncı ve yedinci kitaptaki sözcükleri bilebilecektir.
Çizelge 3. Safahat’taki sözcük sayısı ve oransal görünümü (Aksan vd., 2017)
Aksan
Sözlüğü

(2017)

2000

5000

95%

100%

1. Kitap

19,2%

56,2%

x

x

2. Kitap

36,5%

69,1%

x

x

3. Kitap

45,1%

73,1%

x

x

4. Kitap

22,2%

62,2%

x

x

5. Kitap

26,7%

73,0%

x

x

6. Kitap

25,6%

60,7%

x

x

7. Kitap

34,9%

61,2%

x

x

Çizelge 3’te görüldüğü gibi Aksan vd. (2017) temel alınarak belirlenen ilk 2.000 temel sözcük
Safahat’taki kitaplarda %19,2-45,1 arasında bir kapsam sağlamaktadır. İlk 5.000 sözcük ise %56,2-73,1
arasında bir kapsam sağlamaktadır. Hem ilk 2.000 sözcük hem de ilk 5.000 sözcük en fazla kapsamı
üçüncü kitapta sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, sıklık sözlüğündeki 2.000 ve 5.000 sözcüğü bilen bir
kişi en çok üçüncü kitaptaki sözcükleri, en az ise birinci kitaptaki sözcükleri bilebilecektir.
Üçüncü araştırma sorusu olan “Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini anlayarak okumak isteyen bir kişi
için sıklık sözlüklerindeki sözcükler yeterli midir?” sorusuna ilişkin bulgular Safahat’ı oluşturan yedi
ayrı kitaba göre Çizelge 4 ve 5’te sunulmaktadır.
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Çizelge 4. Göz (2003) sözlüğündeki sözcüklerin yeterlilik durumu
Göz (2003) Sözlüğü

(22.500
SÖZCÜK)

500

1000

1500

2000

5000

22500

%100
ORAN

1. Kitap

261

590

890

1280

2414

4190

5539

4,7%

10,7%

16,1%

23,1%

43,6%

75,6%

101

296

375

414

920

1360

5,3%

15,5%

19,6%

21,7%

48,2%

71,2%

95

199

226

301

580

763

9,0%

18,9%

21,5%

28,6%

55,1%

72,5%

196

255

399

576

1301

2305

6,3%

8,2%

12,8%

18,5%

41,8%

74,1%

220

360

412

528

891

1830

9,0%

14,8%

16,9%

21,6%

36,5%

75,0%

302

520

634

870

1925

3931

6,0%

10,3%

12,6%

17,3%

38,3%

78,2%

199

321

450

521

925

2052

7,5%

12,1%

17,0%

19,7%

34,9%

77,4%

196

363

484

641

1279

2347

6,8%

12,9%

16,6%

21,5%

42,6%

74,9%

2. Kitap

3. Kitap

4. Kitap

5. Kitap

6. Kitap

7. Kitap

7 KİTABIN
ORTALAMAS
I

1910

1053

3110

2440

5029

2650

21731

Göz (2003)’ün sözlüğünde toplam 22.500 sözcük vardır. Bir kişi, bu sözcüklerin tamamını bilse
dahi kavrama için gereken %95’lik orana erişememektedir. Bu sıklık sözlüğündeki sözcüklerin
tamamını bilen bir kişi, şiir kitaplarındaki sözcüklerin %71,2-78,2 arasındaki bir orana erişebilmektedir.
Çizelge 6’da da görüleceği gibi bu sözcüklere ek olarak toplam 5.300 sözcük daha bilmesi
gerekmektedir. Bu sıklık sözlüğündeki sözcüklerin tamamını içselleştirmiş olan bir kişi, Safahat’taki
altıncı kitapta en yüksek orana erişebilmektedir. Buna karşın ikinci kitapta en düşük orana erişmektedir.
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Çizelge 5. Aksan vd. (2017) sözlüğündeki sözcüklerin yeterlilik durumu
Aksan
Sözlüğü

(2017)

(5.000
SÖZCÜK)

500

1000

1500

2000

5000

1. Kitap

364

668

1015

1367

3115

6,6%

12,1%

18,3%

24,7%

56,2%

287

471

564

698

1320

15,0%

24,7%

29,5%

36,5%

69,1%

187

299

454

475

770

17,8%

28,4%

43,1%

45,1%

73,1%

245

347

582

690

1935

7,9%

11,2%

18,7%

22,2%

62,2%

278

386

415

651

1780

11,4%

15,8%

17,0%

26,7%

73,0%

348

672

993

1289

3054

6,9%

13,4%

19,7%

25,6%

60,7%

344

721

888

925

1621

13,0%

27,2%

33,5%

34,9%

61,2%

293

509

702

871

1942

11,2%

19,0%

25,7%

30,8%

65,1%

2. Kitap

3. Kitap

4. Kitap

5. Kitap

6. Kitap

7. Kitap

7 KİTABIN
ORTALAMASI

Aksan vd. (2017)’nin sözlüğünün basılı biçiminde 5.000 sözcük vardır. Bu nedenle değerlendirme
sadece 5.000 sözcük üzerinden yapılacaktır. Bir kişi, bu sözcüklerin tamamını bilse dahi kavrama için
gereken %95’lik orana erişememektedir. Bu sıklık sözlüğündeki sözcüklerin tamamını bilen bir kişi,
şiir kitaplarındaki sözcüklerin %56,2-73,1 arasındaki bir orana erişebilmektedir. Çizelge 6’da da
görüleceği gibi bu sözcüklere ek olarak toplam 8.136 sözcük daha bilmesi gerekmektedir. Bu sıklık
sözlüğündeki sözcüklerin tamamını içselleştirmiş olan bir kişi Safahat’taki üçüncü kitapta en yüksek
orana erişebilmektedir. Buna karşın birinci kitapta en düşük orana erişmektedir.
Çizelge 6. Sıklık sözlüklerinde yer almayan sözcüklerin görünümü
Safahat
Eserinde Yer
Alıp Göz
(2003)
Sözlüğünde
Yer Almayan
Sözcüklerin
Sayısı (ArapçaFarsça Kökenli
Sözcükler, Eski
Türkçe
Sözcükler, vd.)

1. Kitap

1349

2. Kitap

550

3. Kitap

290

4. Kitap

805

5. Kitap

610

6. Kitap

1098

7. Kitap

598

TOPLAM

5300

Safahat
Eserinde Yer
Alıp Aksan
(2017)
Sözlüğünde
Yer Almayan
Sözcüklerin
Sayısı (ArapçaFarsça Kökenli
Sözcükler, Eski
Türkçe
Sözcükler, vd.)

1. Kitap

2424

2. Kitap

590

3. Kitap

283

4. Kitap

1175

5. Kitap

660

6. Kitap

1975

7. Kitap

1029

TOPLAM

8136
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Yukarıdaki açıklamalar her iki sıklık sözlüğündeki sözcüklerin tamamının içselleştirilmiş olması
durumunda dahi kavrama için gereken yeterli metinsel kapsam oranına erişilemediğini göstermektedir.
Bu sözcükler dışında okurların sıklık sözlükleri dışında da yeni sözcükler içselleştirmesi gerektiği
açıktır. Göz (2003) sözlüğüne göre bir okur 1.098 sözcükle en fazla altıncı kitapta, 290 sözcükle ise en
az üçüncü kitapta yeni sözcüklere gereksinim duymaktadır. Aksan vd. (2017)’nin sözlüğüne göre de en
çok ve en az yeni sözcüklere gereksinim duyulan kitaplar aynıdır.
SONUÇ
Safahat’ı oluşturan kitaplar içinden birinci kitap, sözcük sayısı bakımından en çok çalışır sözcüğe
iye olan kitaptır. En çok özel ad ise yedinci kitaptadır. Buna karşın en çok farklı sözcük de birinci
kitaptadır. Ancak oran olarak bakıldığı zaman ikinci kitabın sözcüksel varsıllık bakımından daha yüksek
orana iye olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumda kişilerin birinci kitabı okuyabilmek için daha çok
sayıda ayrı sözcüğü içselleştirmesi gerekmektedir. Türkçede en sık kullanılan sözcüklerinden oluşan
sıklık sözlüklerine bakıldığı zaman bu sözlüklerde yer alan tüm sözcükleri biliyor olmak, yeterli
kavrama için gereken sözcük sayısına ve oranına erişmeyi sağlamamaktadır. Diğer bir deyişle Göz
(2003) sözlüğündeki 22.500 sözcüğü ve Aksan vd. (2017)’nin sözlüğündeki 5.000 sözcük biliniyor olsa
dahi Akif’in şiirlerini okuyup anlayabilmek olanaklı olmayacaktır.
Bu durum Akif’in şiirlerinin çok sayıda yabancı dillerden alınan sözcükler içerdiğini imlemektedir.
Bu sözcükler, günlük yaşamda kullanımı olmayan ve günümüz Türkçesinde de yer almayan
sözcüklerdir. Bu nedenle ilgili akademik alanda eğitim almadan bu şiirleri anlayabilmek zor
görünmektedir. Bu durumda Safahat’ın günümüz Türkçesiyle anlaşılabilir bir biçime getirilmesi
şiirlerin daha geniş kitleler tarafından okunup anlaşılabilmesi açısından önemli ve yararlı
görünmektedir.
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DR. ŞERİF KORKUT’UN ANLATIMIYLA MEHMET AKİF
Hasan BABACAN*

Giriş
Dr. Şerif Korkut, 1895 yılında Burdur’da doğmuştur. Babası Senirkent (Isparta) yakınındaki
Büyükkabaca köyünden Burdur’a göç etmiş olan Kabacalıoğullarından Topal Hacı Bekir oğlu Hacı
Sofu ismiyle tanınan ve çok sevilen Nakşi Şeyhi Hacı Abdurrahman Efendi’dir. Anne tarafından
Hacı Hamzaoğulları ailesine mensuptur.
Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetmiş, ilk ve orta mektebi Burdur’da okumuştur. Önce
Burdur İdadi’sini ardından 1913 yılında Konya İdadisi’nden muzun olmuştur. Ardından
Haydarpaşa’da bulunan Askeri Tıbbiye’ye girerek 1918’de tabip yüzbaşı olarak mezun oldu.
Elazığ Askeri Hastanesi ve El-Cezire cephesinin hastaneleri ve kıtalarında görev yaptı. 1919’da
cepheden Kilis’e giderken Adana’da bir Fransız subayının “Propagandaçı” ithamıyla yakalanmış
ve Halep’te hapse atılmıştır. Buradan kaçarak Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. 26 Ocak 1925
tarihinde tazminatını ödeyerek askerlikten ayrılmış, sağlık bakanlığı tarafından çeşitli hastanelerde
görev yapmıştır. Daha sonra yüksek ihtisas için Almanya Tübingen’de iki sene çalışıp 1931 yılında
yurda dönmüştür.
Askerî Tıbbiye’nin ilk sınıflarında iken girdiği, Türk Ocağı’nda vatanına ve milletine duyduğu
muhabbetini bir iman gibi derinleştiren M. Şerif Korkut, iç dünyasını ve şahsiyetini ortaya koyan
önemli eserler kaleme almıştır. Henüz 62 yaşında iken 21 Ocak 1957’de Ankara’da hayata veda
etmiştir.
Çalışmamıza temel teşkil eden, Dr. Şerif Korkut’un Yaşadığım Dört Devir isimli, 20 defterden
oluşan eserini 1957 yılında vefatından önce kaleme almış henüz basılmamıştır. Tarafımızdan
yayıma hazır hale getirilmektedir.
Şerif Korkut’un söz konusu eserinde anlatımıyla ve onun gözünden bir Mehmet Akif tanımı ortaya
koymaya çalışacağız.
ŞERİF KORKUT’UN AKİF’İ
Şerif Korkut, anılarında, Osmanlı Devleti’nin yıkılmaya yüz tuttuğu günlerde bütün gayrimüslimgayritürk unsurlar birer birer ayrılıp giderken, yine bu kötü gidişe devletin sahibi durumundaki Türk
insanı ve onun temel direği olan Türk kadının kurtarıcı rolüne değiniyordu: “Türkmen anaları
çocuklarının iyi yetişmesini isteyen ve mahallî imkânlardan faydalanmasını bilen dünyanın en iyi
analarıdır.
İran’da Kaçar ailesine mensup Türkmen kadın da Ağahan’ın anasıdır. Onu nasıl yetiştirmiş
olduğuna bütün cihanla birlikte İsmailîler şahittirler. Ağahan’ın babası vakitsiz ölmüş ve bütün terbiye
ve yetiştirme yükü Türkmen (Kaçar) kadının başındadır. Onun gibi bu Burdur köylüsü Yörük=Türkmen
kadını da oğlunun Konya’dan okumadan geri dönüşünden sonraki bu anayı anneye tebdil eden, ekmeği
nan-ı azize kalb eyleyen ve üzerindeki kara karaları soran oğluna çörek otunu iyi tarif etmiştir.
İşte büyük Türk anaları hem çocuklarını iyi yetiştirmek için çalışır ve hem de Türklüğü ve
Türkçeciliği istiskâl eden bu münasebetsizliklerden de hoşlanmadıklarını misallerle izah ederler.
Ben bir Yörük kadını ile mülâki oldum. Kadın çadırın en yaşlısı ve insana, misafire hitap edeni idi.
-Yörük taganlık buna sorulurdu
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-Devletimizin dirliği, düzeni iyi midir?
-Moskof yine başkaldırıyor mu?!
Büyük Türk kadını devletin ne büyük nimet olduğunu biliyor, devlet hazinesi, dirlik düzenlik
yolunda olup olmadığını soruyor. Müspet cevap alınca huzur duyuyor ve içten gelen
-Oh, ohları ile memnuniyetini beyan ediyordu.
Bu yüzlerce, yüzbinlerce göçer konarın anası, Yörük (Türkmen) kadını, Türk kadını devlet
mefhumunun ortadan kalkması ile ne büyük anarşi doğacağını ananevî bilgileri ile kanidir.
(Çadırın) evin her şeyi olan Yörük kadınının, Türkmen varlığının, “Tek devir konuk” hikâyesi de
şaheserdir. Kocası kendinden ve evinden, çocuklarının bakımından, iffetinin korunmasından, ismetinin
taht-ı kefalette oluşundan emin ve memnundur.
Buharalı bir ananın sulbundan gelen Mehmed Akif’te de bu izi buluruz.
Konya ve İstanbul’da okumuş ve Yörük babanın ve ananın imrendiği yüksek medreseler o vakit
bugünün softası, yobazı tavsif edilen Mehmed Akif’e zındık diyorlardı1.
İkinci Meşrutiyet devri 1908’den 1918’e kadar sürdü. O zaman da Hamid’in büsbütün
körleştirmediyse bile keskinleştiremediği ve başsız bıraktığı, Midhat’sız, Süleyman Paşa’sız, Namık
Kemâl’siz, Ziya Paşa’sız bıraktığı ve edukasyondan mahrum kalan gençlik kendi kendine bazı başlar
bulmuştu.
Midhat’ı ecnebi sefaretlere iltica etti diye töhmetlendirmek doğru değildir. Bu iş hiç bir vakit Rus
Çarına bizi kurtar diyen Miralay Sadık Bey’in dilekçesine benzemez. Bu uhud-ı atika denilen şevket ve
satvetimiz zamanında verilmiş ecnebi imtiyâzâtından yenilik hareketi ve milleti gereği kadar yükseltme
arzusu besleyen ve içi yanan ve ma’şûş ve mahlût bulunduğumuz milletlerin hiç olmazsa seviyesine
kadar Türk’ü yükseltmek arzusu besleyen ve fikir ihtilâfından dolayı o zamanın daha yakından tanıma
imkânına kavuşmuş bir devlet adamının üzerinde Hamid’in bıraktığı fena tesirin neticesi olarak yurt
dışına çıkma ve fırsat bulunca tekrar mücadeleye dönme gibi bir şeydir bu!…
Midhat ve Süleyman Paşaların ve diğerlerinin üzerinde Hamid korkunç tesir bırakmayarak onlara
emniyet telkin etmeli idi ki onlar uzlaşma ve nokta-i nazarlarını birleştirme vadisine girebilsinler…
Sultan Hamid’in hüsn-i niyetine intibak ancak o vakit mümkün olurdu.
Meşrutiyette modernize İslâmcılığın başı Mehmed Akif telakki ediliyordu. Ama o zamanların
medreseleri ona zındık diyorlardı.
Avrupalılaşmak, muasırlaşmak, diye bir şey vardı İkinci Meşrutiyet devrinde. Onların göze batan
müttefikleri Tevfik Fikret olması lazımdı. Bu Çankırı köylüsü büyük adam vakitsiz öldü ve istifade
edileceği zaman gözlerini dünyaya kapadı. Ama eserleri hepimizin ezberinde idi. Ziya Gökalp de
Türkçülerin baş mütefekkiri idi. Bu zat ne Avrupa ve ne de üniversite görmüştü. Temiz kalbiyle Türk’ün
her şeyini kendi gözleri ile kulakları ile tahsil etmiş, ne yapmak lazım diye akl-ı selimini kullanarak
yetişmiş ve herkesi kendine hayran eylemişti.
Prens Sabahaddin’i garp ve şark yetiştirdi ama Türk’ü koruyacak sosyal inkılâbı yapmak için
Türk’e faydalı bir programa mâlik olamadı.
Muhtelif cereyanlarla, çeşitli istikametlerden yetişmiş bu himmetleri bir yere toplamaya ve
onlardan faydalanmaya yine İttihat Terakki istiyordu ve düşünüyordu. Çünkü İttihat Terakki’nin bir tek
isteği vardı. Türk’ü kurtarmaktı.
Bugün softa dediğimiz, o günün zındık, gâvur diye anılanı, İstiklâl Marşı’nın sahibi Mehmed Akif
türbelerden dua yoluyla istek sahibi olunması ve yağmur duası aleyhinde müspet ilimlere inanan bir
modernize Müslümandı. Volkan’cı Vahdetî’yi tekfir ediyordu. Ama biz hâlâ Türk’ün yağmur duasına
çıkan ve türbelerin kapılarını dualarımıza açılmasını isteyen insanlarız.
Demek biz hâlâ yerimizde sayıyor ancak 5-10 münevverin, 40-50 yıl evvel bu yerinde saymayı
tekfir eden, hoş görmeyen adamı softa diye, çatmasını dinliyoruz. Balkan Harbi fecaatinden ötürü

1

Şerif Korkut, Yaşadığım Dört Devir, (Mutlakiyet, Meşrutiyet, Cumhuriyet), 5. Defter, Yayımlanmamış Anıları. Ankara 1957.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

403

hâlihazır medeniyetin yüzüne tükürdüğü için mi softa idi? Mısır’da medeni kıyafetle gezdiği için mi?
Kâfirdi bir türlü anlamıyorum.
O zamanın aydınları tek cinaslı, iki kanatlı idiler.
Garba ve şarka beraber bakanlar yani hem Farsça, Arapça ve hem de Fransızca, yani garpça bir dil
biliyorlarsa iki taraflı medeni bilgisi var diye iki kanatlı oluyorlardı. Memleketin ilerlemesi bu iki taraflı
vasıfta münevverlere bağlı idi. Bu suretle insanları mütalaa Birinci Meşrutiyet devrinden beri, daha
Türkçesi Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilanından beri idi. Üniversite şubelerinde yüksek tahsil için
hazırlanan kitaplar hep bu zülcenâhîn kimselerindi. Tıp lügati onların eseri Kırımlı azizlerin himmeti
idi. Fakat esaslı surette yetişme olmadığı için garba ve şarka bakan cepheler kâfi ilmî kuvvette
olamıyorlardı.
Mesela lügatlerdeki misaller ne Farsça, ne Arapça, ne de Latin ve Fransızca idi. Manaları o
milletlerin dillerindeki manalara tekabül etmeyen kelimelerdi. Bu itibarla kifayetsizlik içinde birkaç
ilmî varlığı, temelsiz bir kültür kaidesi hazırlanıyordu. Bu suretle esasen kâfi olmayan münevverlerimiz
bir kanatlı iki cinaslı diye ayrılarak birbirleri ile münakaşa içinde vakitlerini geçiriyorlardı. İşte
Hamid’in devrinde yetiştirdiği adamların imhası ve Hamid’in millet efrâdı içinde yetişecekleri hem
kifayet ve hem de kâfi derecede hazırlaması ve etrafa tedhiş salması, Türk milletini diğer milletlerin
yürüyüş temposundan geri bırakıyordu. Asıl istibdâdın fenalığı burada idi. Kültür seviyemizin
temellerini atacak adamlarımız bile yoktu. Meşrutiyetin ilanında bunu tekrar acı acı görerek Hamid’i
kötülemesek bile yüzüne bakarak böyle mi olmalıydı bu 33 yıl diyesimiz geliyordu.
Bunun manası şu idi. İslâmi medeniyet bilmiyor garp medeniyetini de yalnız bilmek kâfi
gelmiyordu. Şarkı bilenler garbı bilmiyorlar. Garbı bilenler de şarktan haberleri yoktu. Ve bu yüzden
İslâmi medeniyete vâkıf değiller demekti.
Şark görüşü, garp görüşü arasında ezilen ve bu yüzden tarik-i medeniyete geç giren Türkiye oldu.
Ve bu yüzden sosyal darbelere dûçar olundu. Ve bugün rötarın acısını en şiddetli surette gören bir millet
olduğumuzu biliyoruz. Ve en az bildiğimiz kıta da menşeimiz olan Asya’dır. Yani şarktır.
Tassub Derecesi
Sosyal cephenin sağlamlığında dinin rolü elbette olacaktır. Harpte şehadet değil midir ki muharibi
daha çok fedakârlığa sevk ediyor.
Muharebede müsamahakâr olma elbette mukabil tarafın kazanmasını sağlar. Bu itibarla harbe giren
bir kuvvet ölümü göze alan bir varlık demektir. Müsamahası nispetinde varlığından kaybediyor manası
çıkmaz mı?
Avrupa’nın kara taassup ve kara kuvveti zamanında Çin’in anahtarlarını ellerine Piyer Lermit
vasıtasıyla tevdi edildiğini bilen bu mutaassıp ve kitle halindeki guruplar niçin mağlup oldular. Kendi
inançlarına göre onlar da birer şehit değil mi idiler.
İnançlarında ifrata varmamışlar mıydı? Papa’nın kapısı önünde bütün kış diz çökmüş ve af
bekleyen hükümdarların tebaaları değil miydi bunlar?...
Bana öyle geliyor ki din, şehadet harpte galibiyet sağlamak için yeter âmil değildirler. Din için
söylenilen her şey biraz mübalağa ile din adamlarının eseridir. Öyle ise niçin hocalar, dervişler ve
şeyhlerin harp meydanlarında yalnız hayalleri dindar halk tarafından görüldüğü söylenir de bu
müsveddelerin yerinde asılları bulunmaz.
Yıl 1956’dır. Bugüne kadar her şeyden, her nevi kültürden mahrum bir bakkal çırağı iki yıl sonra
ustasından ayrılıp bir dükkân açıyor ve 3 yılda bir apartman yapıyor. Çift çift apartmanı olan ustası da
on yıl içinde Hicaz’a gidiyor da bu gayrimeşru kazancıyla Hicaz’a giderken haccı da gayrimeşru ticarete
alet ediyor. Altın kaçakçılığı, gayrimeşru bazı ticaretlere bu haccı vasıta kılarken doğruluk, Allah
korkusu ve Müslüman oluşu aklına bile gelmiyordu. Bu mudur din dürüstlüğü?.. Bu muydu cenneti,
cehennemi tahayyül eden dindarlık…
Şahsi hareketlerinin Allah’la olan kısımlarında Allah’tan af dileyebilirlerdi fakat kulla
hesaplaşmayan din de, dini mevzuat da kul namına Allah’la hesaplaşmanın imkânı olmadığını bu
Müslüman geçinen insanlar bilmiyorlar mıydı? Bu kadar basit dini terbiyeden mahrum kimseler nasıl
dindar geçinebiliyorlar.
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Asrî yobazlık, asrî arzulara uymak demekse şahsi ittizâ’ın bu derecesine ne medeni mevzuât, ne
dini konular müsaade eder. Vicdanların, insanlığımızın ziya’ı teşebbüsünde kanuni mevzuât yerini
alıyorsa, bu mevzuâtın evvelki neticeyi alacak nispette müessir olması gerekmez mi?
Allah razı olur mu kulları arasındaki adaletsizliğe?..
Bu milletin diline bile hürmet edenler münevverler arasında azdı. Divan edebiyatı halk edebiyatı
ile alay ederdi. Karamanoğlu ve tevâif-i mülûk olmasaydı, Bektaşiler gibi bir volkanizme kaçan ve halkı
okşayan halk şairleri tarafından halk edebiyatının temelleri atılmış bulunsaydı, belki bugün
Selçuklulardan intikal eden lisan-ı hükümet Farsça devam edecek ve Türk köylüsü hâlâ diliyle bile
ihmale uğramış olduğunu görecekti. Servet kanunu bile kendinden daha geri diyebileceğimiz Muallim
Naci gurubu kadar dilci ve Türk diline hizmet ve taraftar olmadı. Böyle dayandığı kuvveti hiçe sayan
başka hangi milletin aydınları vardır.
Atatürk inkılâbından sonra 1950 demokrasi devrimizde, dilde gerilik isnadı ile Osmanlıcaya
dönülmek istenmedi mi?!..
Yine Türk’ün dili ihmale uğruyor demekti. Daha başka sahalarda da geriliğe heves
uyandırıyorlardı. Hoca Salih Efendi’nin İstiklâl Harbi’ndeki ta’addid-i ruhanîyi bile tekrar sahneye
çıkarmak isteyenler oldu.
1950’den sonra serbestîye kavuşunca Türk’ün dilini dini mevzuata layık görmeyenler ezanın
Arapça okunmasını istemediler mi?!..
93 hicri yılında fetvâ-yı kıyasiye ile her milletin diliyle Allah’a yalvarıp yakarması imkânı
verilirken 1300 yıl sonra hâlâ bu imkâna kavuşamamış olmamız Allah’ın nimetlerinden bu milleti
mahrum kılıp, yobazların, din alaveracılarının işi değil de nedir?!.. (Meşrutiyette) zamanında hâlâ Arap,
şark musikisini halka duyuramıyoruz, hâlâ bir romanımız yok, hâlâ teceddüde doğru adım atan
müesseselerimiz yok diyen ve bu uğurda çalışan Mehmed Akif gibi zatlara bugün (1950’de) yobaz
diyoruz da o günkü şartlar içinde o adamın çırpınmasını takdir etmiyoruz. Bugün yetişme imkânlarımız
daha çok müsaittir. Fakat o günkü imkânsızlıklar içinde çalışanlar kadar millete ve yurda faydalı
olanlarımız yok.
Namık Kemâl’in yetiştirdiği adamlardan bahseden Mehmed Akif ve diğerleri “Bu memleketin
büyük felâketlerinden biri de kâzib şöhretlerdir.” Adam yetişmiş diye bir evvelki neslin, mesela Namık
Kemâl’lerin yetiştirdiği adamlardan bahsederlerken “Mesela Namık Kemâl hizasında duruyorlar. Ayıp
değil mi?” demekle tekâmül kanunlarına uymuyoruz diye azap çekmişlerdir.
Bir evvelki neslin yetiştirdiği adamlar kadar seviyede yetiştirmekle, o nesil kadar yetişmiş olmakla
yerlerinde (tevakkuf ediyorlar) sayıyorlar, tekâmül kanunlarına uymuyorlar. Daha mükemmel
olamıyorlar. Bakkalın çocuğu fabrikatör, ilkokul hocasının çocuğu profesör olması gerekmez mi?
Demek ki şikâyetleri oluyor. Bunlar tabii olarak tekâmülümüzdeki durgunluğu ifade etmekle tabiat
kanunlarına uymadığımızı anlatmak istiyorlar.
İşte bu gibi memleket, yurt ve millet düşünceleri olan mazinin büyük adamlarını bilmeden bugünkü
nesil yobaz deyip çıkıyor ve bu şekilde anarşi yaratılmakla bu milletin nereye gitmesi isteniyor
bilemiyorum.
Mesela dünün bu Müslüman protestan millete doğru yürüyen ve taassup dikenlerinden
Müslümanlığı ayıklamaya çalışanlardan o günlerde Mehmed Akif’in mesai arkadaşı ve Sırât-ı
Müstakim’de beraber çalışan Eşref Edip’in daha geriye dönüş ve irticaya halkı davet eder hali göze
çarpmaktadır.
O zaman Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşad bugünün haline göre o zamanki telakkiyâtla kıyas
edilirse o zamanda bir ilerleme kaydeder hal vardır.
İslâmî vadide o zamanki Sırât-ı Müstakim Türklük sahasında Türk Derneği (Daha sonraları Türk
Yurdu) adlı eserler faaliyette bulunuyor ve Müslüman, Türk aydınlarının bekledikleri aydın ve ileri
neşriyatı ile İkinci Meşrutiyet’i Abdülhamid’in elinden kurtaranlara büyük yardımları oluyordu. İslâmcı
ve milliyetçi olarak ayrı ayrı vadide neşriyatları ile milleti tenvir etmeye kalkanlar o zamanın bu
münevverleri idiler ki o günün şartlarına göre aydın ve ileri hareket taraftarları telakki edilmesi lazım
gelirdi.
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Meşrutiyetten evvel ve sonra Hıristiyan azınlıkların içten ve dıştan Türk’ü parçalamayı arzu eden
kuvvetlerin Osmanlı İmparatorluğu’na ve İslâm hilafetine ma’tuf parçalayıcı ve hilâli kaldırıcı
hareketleri dolayısıyla belki birbirlerine uymayan İslâmi kuvvetler biraz ilerleme ve biraz birbirleri ile
uzlaşma yoluna girmiş ve her nevi tefekkür babında o zamanın en ileri adamları olanlarla ve bu meyanda
ve mütedeyyin milliyetçi Mehmed Akif ile birlik münevverlerle aynı safı tutmuştu. Bu Eşref Edip ve
diğer din adamları o zamanın bu aydınlarının gazete ve mecmualarında ilmi makaleleri de vardı. Birisi
İslâm âlemini diğeri Türklük âlemini öğretmek ve araştırmakla meşgul idiler. Türk diline ait geniş ilmi
mevzularla da iştigal ediyorlardı.
Milliyetçi ve dinci bu mecmuaların yapıldığı sahalar yalnız Osmanlı İmparatorluğu içinde değil,
milliyet ve Müslümanlık âlemine doğru idi. Bu itibarla müstemleke hayatı yaşayan Türk ve
Müslümanlar arasında okunuyordu bu mecmualar… Mademki Türkler Müslümanlık, sahasında beylik
yapmak istiyorlar biz de yeniliğe gidelim diye bütün Müslüman âlemi bu iyi niyetlere yamuluyorlardı.
Müslüman ve Müslüman Türk memleketlerinden gelen münevverler ilk olarak Sırât-ı Müstakim
idarehanesini ziyaret ediyorlar ve orada Mehmed Akif’i arıyorlardı. Bu zevat Türk’ün ve
Müslümanlığın bayraktarları idiler.
Müslüman lotarizmi, şimdi 1956’da böyle bir kelime tam 40-45 yıl sonra ağıza alınabilir mi?!..
Bu hadiseler, kıyaslar anlatıyor ki biz o zamanki şartlara göre çok ileri bir yol tutmuşken hâlâ
demokrasi devrimizde böyle bir yola girmek için aklımıza bir şey getiremiyoruz. Öyle geri bir zamanda
böyle ileri adamlara İttihatçılar müsaade ediyorlardı.
Meşrutiyet ilanından sonra İkdam’da inşar eden ve Türk kadınlığının i’tilâsına yardım edecek olan
Ahmed Rıza Bey’in hemşiresinin yazısına kâri-i kereminin şaheseri diyebileceğim bir cevap
neşredilmişti.
Bu cevabı verenin kim olduğunu söylersem şaşarsınız. Kahraman-ı hürriyet olan bir zattı bu!... Ve
aylarca sokaklarda ve bütün toplantılarda yaşasın diye gırtlağımızı patlatırcasına bağırdığımız ve
yaşamasını arzu ettiğiniz Niyazi Bey’di bu cevabı veren… İdare inkılâp adamları içinde böyleleri
olmasına rağmen İttihat Terakki prensip fedakârlığı yapamıyor ve elinden geleni imkânı kullanıyordu.
Bu yüzden Meşrutiyet ilanından sonra ileri geri bu hareketleri idare edenler hakkında bir söz
söylemek bilmem ne derece doğrudur. Yobazların içinde bu yobazları adam etmek için gece-gündüz
çalışan o büyük Mehmed Akif’e bugün yobaz dedikleri için ne kadar üzüldüğümü tarif edemem. O
zamanın şartlarına göre ne kadar büyük adamdır bu!..
Onun yüksekliği onun gibisi yetişmemekle, onun gibi hizmet edeni görülmemekle ölçülebilir. O
bizim istiklâl şarkımızı da yazdı, Çanakkale destanımızı da…
Adı Müslüman kendi büyük Türk kahramanı idi onun… Emin Paşa’nın sır kâtibini arayan ana hep
onu Emin Paşa’lara taşırdı, o kahramandı, pehlivandı, şairdi, müzik heveslisi idi, toleransı çoktu,
heyecanı fazla idi. Türk milletini sever, Türk milliyetçisi idi. O vakitki belli Türk severlerinin hepsini
biliyordu. Koşar, yürür, sapan atar, taş atardı. Bilmediği oyun yoktu. Hem Avrupa ve hem Asya’yı bilen
bir âlimdi. Hem şarkı okumuş ve hem garbı. Bi-hakkın zül-cenâhîn idi. ve böyle 50 tane yetişmiş olsaydı
Türk milleti yalnız kendi kalkınmaz, İslâm ümmetini de beraber kalkındırırdı. Her şeyinin üstünde
dürüst, faziletli, feragatli, namus-ı mücessem idi Akif…
Bütün hareketleri ile Türk sevgisini gösteren bu adam Türk’üm diye iftihar edersem “Baban
Priştineli Arnavut Tahir Hoca değil midir? (Belki o da bir Kuman, bir Peçenek, bir Avar) diye bir
hakarete maruz kalırım da kırılırım diye açıktan açığa Türklüğünü söyleyemiyordu. Fakat Türk İstiklâl
Marşı’nı ve Çanakkale destanını yazıyordu.
Türk dilini basitleştirin diye bağıran o idi. Basitleştiren de o idi… İttihatçı idi. Ama filozofla
bağdaşamazdı ve bunun gibilerle bağdaşamadığı için ilk günlerde ittihatçılıktan ayrıldı sanırım. Ama
filozof Rıza gibileri sonradan ittihatçılıktan ayrıldılar ve böyleleri, Akif’in hoşuna gitmeyenleri bizzat
ittihatçılar sonradan kendileri terk ettiler.
Rıza Nur, Rıza Tevfik, Gümülcineli İsmail, Miralay Sadık vesaireler gibi.
Memleketin faydasına çalışan ve milletin kalkınmasını ve gereğinin yapılmasını isteyen aydınlar,
Mehmed Akif’ler, Ziya Gökalp’ler, Cahid’ler, Tevfik Fikret’ler ve diğer İttihat Terakki adaptasyonunda
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dediklerini yapmayınca içten, dıştan bu münevverler ve bunlar gibileri iyi iş yapmak isteyenler,
cemiyete göstermekte idiler. Cemiyetin ayrıca siyasi bir cephesi vardı. Bu itibarla sert bir Türkçülük
yapamazdı, fileksibıl siyaset takibi gerekirdi.
İttihat Terakki Cemiyeti teşekkülünde bir ihtilâl ve inkılâp fırkası idi. Dağa çıktılar, dini, milleti
ayrı insanlarla hep bir oldular, istibdada karşı koydular. Hamid devrildi, çeşitli yönlerden çeşitli istekleri
olan bu insanlar ayrı ayrı aglütinasyonlar gösterdiler. Bunların asıl kökenini teşkil eden Türkler bu
çeşitli toplanış sebeplerini görüyorlar, istismar edildiklerini anlıyorlardı. Niyazi gibi bir geri ile Enver
gibi nispeten bir ileri yan yana idiler. Bu itibarla onlar da zaruri ve reaksiyoner olarak bu zarureti
duydular.
İslâmî bir ümmetçilik tecrübesine kalktılar. Milliyet ayrılığı buna mani oldu. Çünkü Avrupalı,
Türk’ü parçalamayı düşünenler onların arasına girdi. Evvela Hıristiyan Arnavut’u ve Hıristiyan Arap’ı
malzeme olarak kullandı. Ekseriyet Müslüman olan Arap ve Arnavut içinde bu malzemenin büyük rol
oynayarak “divide et empire” kaidesinin tatbikatını gördü.
Türklüğünden başka dayanağı olmayacağını gören Türkler de yekpare olamadılar. Bu azim nifak
âmilleri onu da parçalamayı becerdi. Fırkacılığı, nifakçılık şeklinde tatbik etti. Dini istismar ederek Türk
birliğinin meydana gelmesine mani oldular. İşte bu zamanda Tevfik Fikret’ler, Hüseyin Cahid’ler,
Mehmed Akif’ler, Hüseyinzâde’ler, Ağaoğulları, Cenab Şahabeddin’ler, Süleyman Nazif’ler, Faik
Âlî’ler, Yusuf Akçura’lar, Esad Paşa’lar vesaireler hepsi de, Hüseyin Avni, Süleyman, Midhat
Paşa’ların Namık Kemâl’lerin bıraktıkları yerden inkılâbı ele alarak yürümek istediler. Ziya Gökalp’ler,
Rıza Nur’lar ve saire hepsi Türk’ü kurtarma yolu aradılar. Tam muvaffakiyet olamıyordu.
Cihan Harbi’nde yetişmiş münevverlerin cephelerde eriyişi ancak geri kalanların mücadele-i
milliyenin temeli atılırken faydalanılabilecek yegâne malzeme olduğuna herkes inandı. Ama insan
denilen mahlûkun hırsı sönmüyor bir türlü…
Hala fırkacılık, nifakçılık, dini alet etme ve diğer nifak unsurları birbirimizi sevmemize ve vatanın
i’tilâsını tamamlamamıza ve milletin cehaletinin önlenmesine mani olagelmektedir.
Koca imparatorluğun ta M.1040 yılından beri Dandanakan Meydan Savaşı’ndan beri teşekkül
etmiş Türkiye’nin temel unsuru olan Türk varlığı bütün enerjisini bir vakitler ümmetçi, bir vakitler
imparatorluk olarak diğer milletlere ve azınlıklara sarf ederek heder etti. Kırılan nüfus ve sarf edilen
varlık hep boşa gitti. Ne dilimize, ne milliyetimize ve ne de yaranmak istediğimiz Osmanlılığa faydalı
olamadan akıp giden bu kıymetler, değerler, varlıklar Türk’ün boşa akan enerjileri idi. Bu israfı bilen
ve acıyan Türk varlıklar tek tek kaldılar ve topluluk gösteremediler ve ideallerini millete, Türk varlığına
mâl edemediler.
Cehalet büyük şey, ilk tahsil mecburiyeti kanunu asra yaklaşan hususiyetine rağmen hâlâ milletin,
dayanağımız Türk varlığının büyük bir çoğunluğu okuma yazmadan mahrumdur. Hala, bit, pire, tahta
biti ve diğer haşerât D.D.T.’ye rağmen yiğidin malıdır. Yarım asra yaklaşan hıfzıssıhha kanununa
rağmen besi maddelerimiz muayenesiz satışa arz olunur. Sularımız tahlilsizdir. Lağımlarımız ekser
yerlerde yoktur. Kuyu diye su kuyusu ile lağım kuyuları birbirine yakındır. Doğanların çoğu besi
maddelerinin muayenesizliği ve analarının süt kifayetsizliğinden ve bakımsızlıktan, yaz ishallerinden,
toksikozlardan dolayı ölüp giderler. Çocuk hastalıkları esasen doğanın yarısını götürmektedir. Bu her
imkânın bulunduğu harika asırlarda cehalet bizi bu halde bırakmaktadır. Ve hâlâ çeşitli hükümetlerimiz
bu cehaleti ortadan kaldıracak kanunu tam tatbik etmemektedir.
Sosyal vaziyetimiz berbattır. Çocuklar çıplak, büyükler yamalarla örtülmeye gayret edilen pılı pırtı
içindedir. Ayaklar çarıktan kurtulmuştur. Ama yalındırlar. İnsanlarımız işsizdir. Bilhassa köylerde
Mehmed Akif’in ve diğer memleket ve yurdu adım adım dolaşan aydınlarımızın şikâyet ettiği kahveler
daha çoğalmıştır. Geçirilen intânî hastalıklar halkımızı daha miskinleştirmiştir. İnsanlar ve münevverler
feragatten tamamen uzaklaşmışlardır. Paraya tapma münevverin ruhuna kökleşmiştir.
Dini yobazlıklar bilhassa ticari vadide zenginleşmiş insanların aleti olmaya başlamıştır. Ahlâk
namına bir şey kalmamış denilebilir. Millî korunmanın yeni tatbikatı (1956) ticari vadide bire beş, on
ve daha fazla kazanmanın meşru olmadığı, dinî, insanî, medenî esaslara rağmen bize ne kadar insafsız
ve merhametsiz, dağ başındaki eşkıyadan daha canavar olduğumuzu ispat etmiştir. İlaç almaya iktidarı
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olmayan bu halkın ihtiyaçlarını bu kadar insafsız bir surette satış istismarını gösteren bu Müslüman
Türk tüccar halkının ne büyük ahlâkî zaaf gösterdiğini ispat etmiştir.
Dünyanın hiçbir milleti bizim kadar gümrük kaçakçılığı ve ticarette azamî kazanç ve 100 lira ile
yabancı diyarlarda seyahatte rezalet denecek derecede ahlâki ve insanî zaaf göstermemektedir. Hiçbir
işimizde dürüstlük vardır demeye kimsenin cesareti görülmemektedir.
Cehalet, taassup, dini gerilik ve bunları istismar edenler 31 Mart’ta Tanin idarehanesi kadar Sırâtı Müstakim idarehanesinde de tahribat yaptılar. Hakiki dindarlar da Türkçüler de aydınların hakikisi gibi
zarar gördüler.
İyi Niyetli Din İstismarı ve Akif
Bu topraklar üzerinde medenileşme ve ilerleme için dini* milliyet istismarı düşünenler meyanında
muhakkak Mehmed Akif en ilerde gelir. Bizzat kendisi bu işle meşgul oldu. Bu vadide yapmadığı
fedakârlık yoktu. Ona böyle bir fikri kamçılayan devamlı felaketlerimiz, toprak kayıplarımız ve
Hıristiyan taassubunun körüklediği tefrikalar idi.
Balkan Harbi ve bu felaketlere önder olan Arnavutlar sanki Mehmed Akif’e o kadar acı duydular
ki Mehmed Akif, manen öldü. Bu itibarla şiirî kudretini, Türkçe belâgatini en güzel surette halka doğru
yazdığı şiirleri hep bu acılarla yazdı, yükseldi. Dinî eserleri, millî eserler ve bunları siyasi eserler takip
etti. Cihan Harbi’ndeki feryadına imame olan Çanakkale Şühedâsı şiiridir. Ve İstiklâl Marşı mana
itibarıyla erişilemeyen bir belagat ve fesahat örneğidir.
Asya’yı dinleyen Akif, Tatar seyyahını dini abidelerden feryat ettirirken yalnız Müslüman oluşu,
eski kocasını arayan ve onun için İbnülemin Mahmud Kemallere götüren derûnî istekler atadan kuvvetli
ve yalnız Orta Asya’nın ıstırapları anasının Buharalı ilk kocasına ve anasının Buharalı kanına o da acır
idi.
Müslümanlık ve şark hayranlığı, Müslümanlığı çölden dışarı yayan Türk tarafından geliyordu.
Temiz karakterleri, musiki hayranlığı ve hayata zevkle ruhî isteklerle bağlanışı hep o ananın kendisine
verdiği ırkî hususiyetlerdir.
Rus Türklerinin %’de itibarıyla 60’dan fazlası okuyup yazma biliyor ve Rusların bu rakama
yetişmesi o zamanda mümkün olamıyordu. Akif Orta Asya, Rus Türkistanı ve diğer Türk ve Müslüman
milletleri ve bilhassa şarkla daha yakından, daha çok meşgul oluşu ırkî hususiyetinden, ata galebesinden
ileri geliyordu. Eğer Hamid, Süleyman, Midhat Paşa’ları ve diğer Birinci Meşrutiyet erkânını Aziz’in
ölümünü bahane ederek imha etmese ve biraz da nefsî âleme fırsatı verseydi daha nice Mehmed
Akif’ler, Namık Kemâl’ler, Ali Suavî’ler, Tevfik Fikret’ler yalnız Çankırı’dan yetişebilirdi. Hamid’in
zulmü Türk milletinin nemâ kabiliyetini imhaya doğru götürmüştü. Söylenen bütün iyi seziş ve
görüşlerine rağmen vehminden dolayı Türk’e nefes alma imkânı vermemişti.
İşte bu bakımlardan Türk-Osmanlı tarihinin iki sultanı, Hamid ve Vahdeddin, Sadrazam
kaymakamı ve şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Mısır gazetelerindeki neşriyatına ve kanlarındaki Türk
ve Müslümanlık fevkalâdeliğine rağmen ecdatlarının kendilerinden memnun olmayacakları insanlardı.
Bu sultanların çevresindekilerin, çocuklarının ekserisi Avrupa’da ve sarayda iyi yetiştirilmiş olmalarına
rağmen millete faydalı olmak yolunu tutmuyorlardı.
Dünyada tek müstakil Müslüman devleti idik ve Müslümanların halifesi bulunuyorduk. Aynı
zamanda tek müstakil Türk devleti idik de. Hilâlin müdafii bulunuyorduk. Onun için Müslümanlık ve
Türklüğün ve hatta şarkın yegâne tam müstakil devleti olan Osmanlı İmparatorluğu harbe zarurî olarak
giriyordu. Salib ikiye ayrılmış olduğundan bu iki cepheden hangisine iltihak etsek salib ile müttehidiz
demektir.
Talih-i harp İttifak-ı Müselles’i mağlup etti. Hıristiyanların makâmât-ı mübarekesini General
Allenby, (Halep’te 1335’te Türkçü propagandacı diye mevkuf bulunduğumda Araplardan işittiğime
göre General Allenby’ye o zaman ve halen Araplar General Allah, Nebi diye anmışlardı) Kudüs’ü
işgalle bizim de mübarek tanıdığımız bu şehri elimizden aldı. Hilâl düşmüş ve tarihi istekleri yerine
*

Hıristiyan âlemi dini istismarı her sahada fevkalade bir surette yapmıştır. Hatta hastabakıcılıkta bile Samariten hemşireleri bile
dünyanın tek itimat olunur hemşireleridir. Bizde bu vadide en ufak bir düşünce sahibi olanlar bile olmamıştır. Ancak münferit
istismar her vakit vardı. Ve halen de var.
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gelmiş, salib yerine asılmıştı. Bütün Hıristiyanlar bayram yapıyorlardı. Ama bir de Muhammed’in
sulbünden gelmişler de bu hilâli düşürüp salibi yerine geçirenlere yardım etmediler mi?!..
Emir Faysal, Emir Abdullah ve Şerif Hüseyin’in diğer oğulları bu hizmeti İtilâf’a yapmadılar mı?!..
Selahaddin Eyyubi’nin ruhuna azap duyurmadılar mı?!.. İşte bu gibi hareketler şarkta çoktur. Bunun
şahsî ve telkinî olanları da var. Türkiye’de İslâm aydınlarının başı Akif sayılıyordu. Garplılığı temsil
edenlerin başı Tevfik Fikret, Türkçülüğü tayin edenlerin başı Ziya Gökalp’ti.
Fikret diliyle bir ses molla sırat
Akif dili ile diğeri zangoçtu. Bu birbiri ile çarpışanların birisinde geniş fikir heyecanı, diğerinde
salibe karşı cephe… Birisi toleranslı öbürü tahammülsüz…
İslâmcılar ve Türkçülere meydan okuyan
Milletim bin-i beşer, vatanım rûy-ı zemin
Mısraı zangocundur.
Abraham Fon Santa Clara (1644-1709); dört beş asır evvel Türklere karşı Kan emen
(Blutsaugende) sülükler diye şarkın Akif’i gibi Müslümanlara Türklere Viyana kançıları olarak feryat
etmedi mi?!..
O Viyana’da ki; yine Kudüs’te hilâl düşünce bayram yapılmadı mı?!.. General Allenby Kudüs’e
girdi diye, Avusturya’nın menfaatini Türk askeri Galiçya’da bu insanların hudutlarını müdafaa ederken
oluyordu bu işler…
Dostlar, bir düşünenler bir düşünen görünenler, hep bir hizada değiliz daima!.. Rayştag’da Katolik
mebuslar Alman hükümetini, vahşi Türk sürüleri ile ittifak ettiniz diye nümayiş yapmıyorlar mıydı?!..
Hıristiyanlık âlemi Türk’e böyle söylerken şark-garp birliğinin reisi Abdurrahman Azzam Paşa’nın
kitabında aynı ifade yok muydu? Talihsiz Türk’e tevcih olunan sıfatlardı bunlar. Hilâl-Salib harbinin
devamı idi bu!.. Ama biz İttifak ile birlik idik… İtilâf’ın da, İttifak’ın da sembolü salib idi.
Bu vaziyette kahpelere karşı Türk muharrirlerinden yalnız Akif’in reaksiyonu vardı diyenler
haklı… Ama müttefiklerimizin memleketlerinde ve içlerinde hâlâ Abraham Fon Santa Clara’nın ruhunu
yaşayanlar çok. Sınırlarını müdafaa ettiğimiz halde…
İşte bu toleranssız ruh hali her hilâlin düştüğü yerde Türk’ü olsun, Müslümanı olsun kitle halinde
öldürmüyor muydu?!..
İşte Balkan Harbi faciaları… (Salibin hilâli kovma gayreti) İşte son Dünya Harbi… (Müslüman
milletlerin salibe yardımcı olarak Türk’e hücumları)
İç ve dış Türklerin hali yürekler acısı. Müslümanların da öyle… Yalnız bu mu?!.. İçi dışı yanık,
ümmetçi ve milliyetçi ve Arap’a yüzünü çevirmiş bütün Türk gençliği acı ıstıraplar duyuyor, her yerde
şunsuz, bunsuz devamlı surette uyanmamız için çalışılıyordu. Hepimizin birlik olduğumuz nokta buydu.
Ama dini istismar eden yobazlar ve telkine uğramış milliyetçi ve dini azınlıklar Türk milletinin bu
cehalet yüzünden hâsıl olan vaziyetinden faydalanmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İster
mutlakıyet olsun ister meşrutiyet olsun onlar için kıymeti haiz değildi.
İç ve dış düşmanlarımız birlikte bu faaliyeti devam ettiriyorlardı. Ve Türkler arasına da dinî millî
nifaklar sokuyorlardı. İşte bu isteklerin neticesi 31 Mart Vak’ası doğdu. Ve felaketlerin zincirine bir
bakla daha ulandı. Ve böylesi zaruri idi. henüz millet cahil, ilköğretim yeter derece değildi. Türk milleti
fertleri hümanistik bir vaziyetten dolayı şiddetli surette birbirini seven insanlar yığını değildi. İnsan
olanın hangisi daha iyi, doğru ve kendi fikrine uygun ise onunla birlik oluyor. Diğerine haksızsın deyip
geçiyordu. “Elin iyisinden kendi kötün daha iyi” sözü vakıâ bir atalar yadigârı idi. Ama yalnız sözden
ibaret ve hiç tatbikî bir sahası yoktu.
Felaketlerin hiç olmazsa ileride önlenmesi için, nifak tohumlarını bertaraf etmek ve kalkınmamızı
ta’cil, ilköğretim mecburiyetini tam tatbik için faaliyete geçmek lazımdı.
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Çeşitli Devrelerde Aydınlanma
Cumhuriyetten evvelki aydınlarımız medreseleri Arap ve Acem ve mekteplerimizi de Avrupalı
taklidi gibi gördüklerinden Japonya’ya imrenme gibi bir isteği başlarında taşırlardı.
Onların içinde geriliğimiz hakkında geri lafını az görecek binlerce defa daha daha çokça geri
olduğumuzu söyleyen Mehmed Akif gibileri var.
İşte biz bugün bu adamlara geri, yobaz demeye neden kendimizde hak görüyoruz anlamıyorum.
Şarkı geri lafı yetmeyecek kadar geri gören ve bu geriliğimizi gidermek için çalışmamızın
yetersizliğinden bahseden, kaderi ve tevekkülü hor görüp bir nevi meskenet kabul eden ve buna
inananları bunların bataklığından kurtarmaya çalışan, atom ve pozitif ilimlere gençleri teşvik eden ve
bunu 50 yıl sonraki ilme göre söyleyen bu adamları, Mehmed Akif gibilerini bugün yetiştiremiyoruz ve
yetiştirmek için gayret sarf edilmiyor. Bu zevât-ı muhtereme garba meftun ve garplılaşmayı isteyen ve
garbın müspet ilimlerinin hayranı olan insanlardı.
Cahil, beyinsiz, vatan ve milliyet ve hatta hakiki din ile ilgisi olmayan ve zevkinden başka bir şey
düşünmeyen insanlardan da bu memlekete ve millete hayır gelmeyeceği tabiidir.
Birinci Cihan Harbi’nde cihad-ı mukaddes ilanına rağmen Fransızların ve İngilizlerin ordularında
yüzbinlerce Müslüman askeri vardı. Ve onlar Türklere, Müslümanlara bilhassa halife askerlerine karşı
çarpışıyorlardı. Ayrıca imparatorluk ve hilafet dâhilindeki münevver, Türk olmayan Müslümanlar
Harem-i Şerif ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin ve oğulları da dâhil olduğu halde hilâfete, halifenin
askerlerine (cihad-ı mukaddes ilanına rağmen) karşı isyan ve Müslümanların en büyük düşmanları,
İngilizlerle, Fransızlarla bir safta idiler.
Bu hadiseler Müslümanlık esası üzerinde çalışan Mehmed Akif taraftarlarını, Türklük esası
üzerinde mesaisini konsantre eden Ziya Gökalp taraftarlarına mağlup ettirici bir hadise oldu. Türkçüler
yalnız Türk Yurdu ile kalmadılar. İslâm Mecmuası da çıkardılar. Bu suretle sade İslâmcılara karşı
Türkçülük ve İslâmcılık da birlik rolü oynadı.
Bunların te’lifi ne kadar arzu ediliyordu. Bilhassa Talât Paşa da bu te’lifi arzu ediyordu. Talât Bey
Türklük ve Müslümanlık âleminde en büyük idare adamlarındandır. Hatta Vahdeddin, eğer Talât Paşa
ittihatçılarla kirlenmiş olmasaydı onu sadrazam yapardım demiş olduğu rivayeti vardır.
Ferid Paşa’yı sevmediği halde İngilizlerin ısrarı üzerine sadrazam yapmıştır denilmektedir. Ayrıca
ben İstanbul’u bırakıp Ankara’ya gitseydim veya hanedandan birinin gitmesine müsaade etseydim
İstanbul kaybedilmiş olurdu. Onun için İstanbul’u terk etmeye hiçbir vakit gönlüm razı olmadı dediği
söylentisi vardır.
Talât Bey bu te’lif babında Akif Bey’le temasında “Edirne’de bıraktığım gibidir” neticesine
vararak olmaz demiştir. Çünkü Akif Bey fleksibıl değildi. Ne siyaset, ne zaman, ne de herkeste biraz
olan dalkavukluk onda yoktu.
Ayrıca Tevfik Fikret ölmüş ve bu garplılaşma davasının başı olan zatın vefatı üzerine, Ziya Gökalp
bu davayı da Türkçülük davasına katıvermiştir. Ziya Gökalp’in muvaffakiyetlerinden birisi de budur.
Ne Ziya Gökalp’ler ne de Mehmed Akif’ler ve ne de diğerleri büyüklüklerinden bir damla
kaybetmeksizin, şunsuz, bunsuz bu millete hizmeti şiar edinmişlerin son halkaları idiler. Ben
talebeliğimde, Türk Ocağı’na devam sıralarında, İstiklâl Harbi’nde ve ondan sonra bu adamları tekrar
tekrar gördüm. Mehmed Akif milletvekilimizdi. Ziya Gökalp’in bir vakitler çömez yeğeni idim. Küçük
Mecmua çıktığı zaman ben Diyarbakır’da idim. Hastalarını gördüm. Bu suretle temasım genişti, sığ
değildi. Hayranı idim ve emirlerine itaat edenlerdendim.
Mamafih bu teşekkül içinde İslâmî sevgileri taassup derecesine yükselmişler yok değildi.
Dârülfünûn’da kadın erkek talebelerin birlikte ders görmeleri için vekâlet emrine isyan eden Naim
Bey’i Türk Ocağı’nda öğrendim. Zihni Paşa’nın bu Müslüman ve çok fâzıl oğlu Fransızca, Arapça
dillerini ana dili gibi bilir ve Tevfik Fikret ile dostlukları çok ileri olduğu gibi biraz alkollü olduğu halde
buluştukları ve çok sevdiği Mehmed Akif ile de dostlukları pek ilerde idi.
Servet-i Fünûn’a Fikret, Akif, Naim Beyler birlikte yazı yazarlardı. Ve o gazetenin Avrupalılaşmak
lüzumunu idrak eden yazarları idiler. Bu imzalar Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşad’da da yer alırlardı.
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Halkın cahil okur-yazar olmayışının cezasını halk kendi çekiyordu. Halk Sevr Muahedesi’nin
tehlikesini bilemiyordu. Yemen, Mekke, Medine, Bağdat, Asir gibi bazı yerlerin bizden koparılmasıyla
iş bitiyor sanıyordu. Hele iktisadî tehlikenin eskisine nazaran daha büyük tehlike haline gelişi ile
Müslüman Türk’ü daha çok ezeceğinin farkında değildi. Sevr’in maddelerini, değil köylerde şehirlerde
bile millî hükümet reislerinden ve daire müdürlerinden başkasının bildiği yoktu. Bu itibarla milleti ikaz
için bu tehlikeleri bildirmek; milleti uyutmak için de bu tehlikeden milleti haberdar etmemek
yetişiyordu. Bu ikaz yapıldı. İşte bunun neticesidir ki ya ölüm, ya istiklâl prensibi İstiklâl Harbi’nin
manasını ifade ediyordu.
Anadolu, iman dolu anavatan, sömürgecilerin teşvikiyle bir taraftan işgale başlanmıştı. Vatan
çiğneniyor ve hatta Ankara bile tehlike geçiriyordu.
Ya ölüm ya istiklâl kararı kat’î idi. Bu imana bağlı olanlar hep istiklâl davasına katılmışlardı. Bu
itibarla istiklâlimiz me’mendi.
Baştan ayağa kadar herkesin şahlanmış bir hali vardı. O zamana ait bir ufak yazım ile bu imanı
tebeyyün ettirmiştim. Yaver Besimi Bey vasıtasıyla Süvari Alayı Kumandanı İlyas Paşa’ya Elazığ’da
takdim ettiğim yazıyı büyük asker İlyas Paşa çerçeveletmişti. Bununla iftihar ediyorum diye ara sıra
paşanın iltifatlarına mazhar oluyordum. Son zamanlarda temeyyüz askerî azasından bir genç
Harbiyelinin başına gelen ufak bir kazadan dolayı Erfizancı vasıtamla temas etmişti. Rahmetli paşa
evinde çaya alıkoyduğu Erfizancı’ya bu levhadan bahsetmiş ve maalesef çeşitli ve seri hareketler
arasında bu levhayı kaybettim diye bana iltifatlarını tekrarlamıştı.
Bu inancın tesiri ile milletvekillerimiz Mehmed Akif, emekli neslin kahramanları olarak İstiklâl
Marşı’nı yazmış ve kâğıda nakledilen bu hislerinin onoresini bile almak kendisine zor gelmişti. Hep
işler şunsuz bunsuz yapılıyordu. Bizdeyse mebus maaşlarını bile hak etmedik diye almak istemeyenler
oluyordu. Reşad Şemseddin gibiler bile teftişten dönüşte harcırahlarından artanı hükümet kasasına
iadeyi düşünmüşlerdi. Mehmed Akif Maarif Vekâleti’nin bu işe tahsis ettiği marşın parası olan beş yüz
lirayı almadı. Beş yüz lira için yazıyor, yazmış demesinler diye... Ve okunmasını bile Hamdullah’a
yaptırdı mecliste.
Bu çok büyük bir feragat ve utanma hissidir. 337’de yazıldı bu marş… Ki kısmî seferberlik de o
tarihte ilan edilmişti.
İslâmcılık, Milliyetçilik, Türkçülük gibi cereyanların hiçbirine karşı cephe almıyor hepsine karşı
sempati gösteriyordu.
Çeteler halinde milis kuvvetleri ve bazı ufak tefek var olan nizami kuvvetler memleket müdafaasını
sağlıyorlardı. Memleket ve yurttaki işgal sahalarını büyütmeye başlayan Yunanlıları milis kuvvetleri
birçok yerlerde sardığı görülüyor ve bu millî kuvvetlerden faydalanılıyordu.
Bu iş böyle devam edemezdi. Bir vakit geldi ki muntazam düşman kuvvetlerine bizim başıbozuk
askerlerimiz, kuvvetlerimiz ilk muvaffakiyetli hareketlerine devam edemez oldular. Ayrıca bu milis
askeri halka da zararlı olmaya başladı. Büyük ata bu işi de yoluna koydu. Üç kuruşa yaptıkları hizmetin
cezasını bu millete çektirmeye başlamışlardı. (Ethem vs)
İşte Anadolu İstiklâl Savaşı böyle çetin safhalar geçiriyordu. Fakat millet muradına muhakkak
erecekti ve erdi. Atanın himmetiyle organize olan bu işlerden iyi neticeler alındı. Şimdi de bu
fedakârlıkların, bu badirelere bedel elde edilen neticenin bugünkü nesil nasıl ve ne fedakârlıklara bedel
husul bulduğunu bilmeyecek hale geldi.
Sonuç
Şerif Korkut anlatısına Akif’in annesinden başlar. Akif’in vatan ve millet telakkilerini annesinden
aldığını özellikle vurgulamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerdeki siyasî çekişmelerden
nasibini almış Türk aydını kendine bir yol ararken Akif’i bulmuştur. Ne var ki bu aydın kişi bazı
medreseliler tarafından zındık olarak nitelenmiştir. Buna mukabil aynı Akif ilerleyen yıllarda kimileri
tarafından softa olarak yaftalanmıştır. Buna rağmen o, toplum onu nasıl değerlediğimse değerlendirsin
fikirlerinden asla taviz vermeden hayatının sonuna kadar doğru bildiği yolda ilerlemiştir. Akif
türbelerden dua yoluyla istekte bulunmasına karşı çıkan, yağmur duası aleyhinde müspet ilimlere inanan
bir Müslümandı. Hatta Korkut’a göre, Akif’in dava arkadaşı Eşref Edib dahi 1950’li yıllarda ilericilik
yolunda Akif’in gerisinde kalmıştır. Yaşamının sonlarında Korkut’a en ağır gelen şey ise gerek Akif
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gerekse diğer Türk aydınlarının eline su bile dökemeyecek kimselerin çeşitli bahanelerle bu kişilere
saldırması olmuştur. O şimdi geçmişe göre maddi yönden çok daha iyiyiz neden bir Akif yetişmiyor.
Önce bunun cevabını verin diyerek, dönemin yiyici tayfasına serzenişte bulunmaktadır. Son söz olarak
bizzat tanıdığı Akif’i Korkut’un düşünce dünyasında izlemek ayrı bir zevk olmuştur. Umuyoruz ki bu
çalışma Akif çalışmalarına bir nebze olsun katkıda bulunsun.
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COOPERATION OF MUSTAFA KEMAL AND TURKISH NATIONALISTS WITH
ALBANIANS AGAINST THE GREEKS (1920-1923)
Hasan BELLO*

Cooperation between Albanians and Turkish nationalists led by Mustafa Kemal had begun since
the end of the war, when the future of the Ottoman Empire seemed to be coming to an end. Italy also
played a role in this, seeing the Kemalists as the next political class of Turkey, but also as the biggest
opponents of the Greeks. The Italians, constantly, supplied information, weapons and ammunition to
Mustafa Kemal's nationalist forces1. For this, they founded in Istanbul through two Albanian brothers
Shahin and Ahmet Dino, the "Turkey-Italy Friendship Association", which in cooperation with the
Albanian club in Istanbul, maintained contacts with Turkish nationalists. According to British
documents, this association enjoyed the direct support of the Italian government and especially that of
the Foreign Minister, Count Sforza2.
In early November 1920, the Greek ambassador to London, D. Caklamanos, expressed concern to
British Foreign Secretary Lord Curzon that some Turkish nationalist officers had recently been
transferred from Anatolia to Albania by Italian steamboats, and that, according to some information,
the Albanian club in Istanbul had brought there about 270 officers, who would also be sent to
Albania. D.Caklamanos then asked Lord Curzon for Britain to take action on the matter3. Based on the
above complaint of the Greek ambassador, the Foreign Office instructed the competent services in
Istanbul to conduct an investigation to determine the extent to which these denunciations were
grounded4. From the investigations that the British had done before, nothing concrete had resulted
regarding the arrival of Turkish nationalist officers in Albania5. Accusations similar to the Greek
allegations were made to the US Minister in Belgrade by the Secretary General of the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of Serbo-Croatian-Slovenia, Popovic, who was known as an expert on
the Albanian issue. According to him, about 150 Turkish soldiers supporting Mustafa Kemal were
arriving in Albania from Italy, in order to organize the Albanian army6. This propaganda, which was
taking advantage of the sensitivity of the British government to this issue, tried to hinder the building
of the national army and to discredit this new institution that was being created, anathematizing its
leading cadres7.
A few months later, considering the events in Albania, A. Kolevra, former commander-in-chief of
Epirus in the Greek army, told the newspaper "PATRIS" that since last August, it had been planned a
rapid penetration of Kemalism in various services and the taking of key military posts by Turkish
officers. Those officers coming from certain coasts of Anatolia, were sent by Mustafa Kemal on Italian
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steamboats, landed in Vlora and Durres8. According to him, this effort was supported in various ways
by the former Prime Minister of Albania, Sulejman Delvina, who had previously been the head of the
section in the Turkish Ministry of the Interior. This strategy was also supported by some Italian
diplomats for their political interests. According to him, the hearths of this Kemalist organization were
also the Albanian committee and clubs of Istanbul9. On May 11, 1921, the British High Commissioner
in Istanbul reported to the Foreign Minister in London that Albania was the country adapted to the
Young Turk intrigues. Since the country seceded from the Ottoman Empire, nothing solid had been
achieved in the internal administration sector. On the other hand, the presence of so many Albanians
in the Turkish political life and army facilitated the maintenance of close ties between Albania and
Turkey. According to the report, Albania's value as a ground of such intrigues had certainly increased
recently due to the deteriorating relations between the Greeks and Turkish nationalists10.
Articles on the Albanian-Turkish cooperation were also published by the French newspaper of
Istanbul "Le Journal d`Orient"11. Although they were rejected by the Albanian colony press12, Lord
Curzon was reported by the British High Commissioner in Istanbul that based on the information
provided by a foreign personality who had just returned from Albania via Italy, since 1920 a nucleus of
the Kemalist movement had been secretly formed in Albania. Missions from Ankara came secretly to
Albania. Among them, an important person was Hamdi Bey who worked closely with Sulejman Delvina
or "Mustafa Kemal of the mountains of Tirana", who was also considered a Turkophile by the British
representative in Durrës, Eyres13. The Minister of War, Selaudin Shkoza, had taken over the
organization of the Albanian forces by introducing into the ranks of the army, elements trained in the
old Ottoman army14. According to the report, in the winter of 1920-1921 there were almost four
regiments, two of which covered the Greek-Albanian border15. In the same line was an article published
in the newspaper "Akşam". Her correspondent for Albania wrote that Selaudin Shkoza with his efforts
had formed a strong and orderly army and that the uniforms of Albanian officers and soldiers were very
similar to those of the Kemalist forces16. But all these claims were refuted by Eyres, who reported to
the Foreign Office that the story of Kemalist influence in Albania existed only in the Greek imagination,
that it was pure slander and had no factual basis17.
The summer of 1921 in many ways was the most critical period of the entire liberation war of the
Turkish people. In Greece, Venizelos had lost the November 1920 elections and politics there was now
run by King Constantine and the monarchists, who supported even more romantic ideas. In preparation
for a new invasion, the king and his government went to Izmir (June 13, 1921), landing, significantly,
not in the port, but in the same place where the Crusaders had first trespassed centuries
ago18. Meanwhile, the Kemalist movement, in addition to shortages in armaments, is now facing internal
difficulties. Most conservatives opposed any move to end the sultanate and saw the Ankara government
as a temporary group that would cease to exist once victory was secured. Mustafa Kemal and his
followers considered the war not only as a period of military campaigns, but also as a condition that had
to be used to prepare the way for a new state. In response to the opposition, M.Kemal formed his own
political group in the assembly (May 1921), called the Group for the Protection of the Rights of Anatolia
and Rumelia (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu)19. The policy in this group was now done
under his direction before it was presented to the whole assembly for approval. In response, various
opposition groups joined the Society for the Defense of Sacred Institutions, declaring their allegiance
to the Sultan and to the 1876 constitution, as well as their insistence that the theocratic foundation of
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the Ottoman state should continue under the sultan's leadership - kalif20. M.Kemal had a clear majority
in the assembly and his position was further strengthened when he made an agreement with Italy,
according to which it would abandon its positions in the South and allow Turkish nationalists to take
control of that area (May 1921).
After six months of preparation, the Greek army, equipped with personnel and weapons, launched
a new offensive on July 13, 1921, advancing between Kytahja and Eskişehir, striking especially the left
wing of the Turkish army to cut off its communication with Ankara. Threatened by the siege, the
commander of the Turkish forces, Ismet Inönü, ordered a withdrawal of forces and concentrated them
on the natural border of Ankara, on the Sakarya River ( 23-25 July 1921)21. The Grand National
Assembly of Turkey was in panic. Mustafa Qemali became the commander-in-chief of the Turkish
forces, Fevzi Çakmak, the Chief of General Staff, while Ismet Bey became the commander of the troops
on the battle line. The advance of the Greeks against Sakarya, targeting Ankara, began on August
13. The fighting lasted about three weeks, until mid-September, when the defeated Greeks fled. The
Turkish nation was safe. Mustafa Kemal returned victorious to Ankara, where the assembly, in
gratitude, gave him the rank of marshal and the title "Gazi"22. However, the Turks were unable to pursue
victory and continued to hold back for another year. Meanwhile, the Turkish army was reorganized and
rearmed. Some European countries, such as France, began to accept the inevitability of the victory of
the Turkish nationalists and withdrew their forces from some occupied areas. Britain raised its voice
against the unilateral French move, but itself struck a bargain with the Ankara government. On March
22, 1922, the Foreign Ministers of Britain, France and Italy offered an agreement to the governments of
Istanbul, Ankara and Greece, which was opposed by M. Kemal, who stated that he would negotiate,
only after all enemy armies had withdrawn from Turkey. But the Greeks were still in Anatolia and it
seemed that the Turkish army was not yet ready to expel them. Finally, on August 26, the Turkish
nationalists launched what is otherwise known as the "Great Offensive" and after several battles, on
September 18, it became possible to completely defeat the Greek army23. Allied commanders urged
Turkish forces to withdraw from the straits and respect their neutrality and that of Istanbul. The British
army prepared for war and sent a request to London for reinforcements. The British government decided
to comfort Turks in the Dardanelles and seek the help of the French and the Italians, to enable the Greeks
to stay in Eastern Thrace. However, the French and Italians withdrew their troops from positions in the
straits, leaving only the British to face the Turks. In the end, the situation was resolved by British
General Harrington, commander of the allied troops in Istanbul, who did not allow his men to open fire
on the Turks, convincing M. Kemal that he could achieve what he wanted in a peace conference24.
The conference for the armistice agreement began on October 3, 1922, in a town on the shores of
Marmara, in Mudania, and was signed on October 11th 25. According to this agreement, the Greek army
would cede positions in Thrace to the allied forces and then to those of M. Kemal. Turkey's War of
Independence had achieved its goals, Anatolia had been liberated from the enemy and Turks had already
won it.
The Allies signed the Mudania armistice with the victorious government of Ankara, but,
nevertheless, there was still an Ottoman government in Istanbul, headed by the sultan, and Teufik Pasha
as the chief vizier; a government that, in fact, had sentenced nationalist leaders to death. The British, on
the other hand, sent invitations to the Lausanne Conference to both governments, which endangered the
separation of powers. M.Kemal judged that now he had enough support to do what he could not do
before. On October 31, at a government meeting, he declared that the only solution was to overthrow
the sultanate and, thus, overthrow the Istanbul regime. On November 1, 1922, the Grand National
Assembly enacted new legislation separating the sultanate from the caliphate, leaving the latter only as
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a religious role. Through this action, the Istanbul government lost its legal support. On November 4,
Teufik Pasha resigned and the Istanbul government ceased to exist26.
On the new political developments that were taking place in Turkey, the Albanian consul Nezir
Leskoviku, informed the Minister of Foreign Affairs, Pandeli Evangjeli, that Ankara, after taking over
the rule of Istanbul, had declared "Vilajet" this historic capital. He had appointed a vali, who would
form the administration offices. Ministries, all were closed. A High Commissioner coming from
Ankara, named Refet Bele, had taken the place of Teufik Pasha at the Sublime Porte. The sultan had
remained as interim head only for religion27. On November 18, he again informed that, just one day
earlier, on Friday at seven o'clock in the morning, under the protection of General Harrington, the
commander-in-chief of the allied forces in Istanbul, Sultan Vahidetin had left Istanbul with his relatives
by a British war ship28.
In November 1922, after the Turkish nationalists had won over the Greeks, some newspapers
rumored a secret agreement that had allegedly been signed between former Prime Minister Sulejman
Delvina and Selaudin Shkoza as representatives of Albania and Foreign Minister Jusuf Kemal and
Colonel Samau29 on behalf of the Grand National Assembly of Turkey. The full text of this agreement
was first published by the London newspaper "The Morning Post" on December 15, 192230. On
December 22, the director of the Albanian Passport Office in Bulgaria, Viktor Plumbi, informed the
Foreign Ministry in Tirana that the Bulgarian press in those days was commenting on the news published
in the newspaper "The Morning Post", on the Albanian-Turkish agreement31. He also sent a translation
of the most famous Bulgarian newspaper "Zera", which also published the same article taken from the
English daily32. The Albanian consul in Trieste also raised the same concern, noting that some Italian
newspapers had been told that all this was just slander33. From mid-September, similar allegations were
made by the newspaper "Pravda", according to which, Bajram Curri had connections with Mustafa
Kemal from whom he received money34. In the same line with them was the Yugoslav newspaper
"Obzor" published in Zagreb. In the article "Bajram Curri back in action", it wrote that in recent days
Bajram Curri's proclamation on Muslims in Sandzak, Metohija, Bosnia and southern Serbia had been
repeated. In this announcement, there was a song in honor of the victory of M.Kemal Pasha and at the
end it was signed in Turkish etiquette: "Chairman of the Muslim Revolutionaries in the Serbo-CroatianSlovenian State, Bajram Curri"35. The proclamation, among other things, stated that the time had come
for all Muslims in the world to be freed from foreign occupation and to establish the "state of
Allah." Along with Enver Pasha (in Central Asia) and Mustafa Kemal Pasha (in Anatolia) Bajram Curri
was also working on this. He was tasked with leading the revolution in the Balkans and uniting the latter
into a common Muslim state36.
According to the Greek author Dhimitër Mihalopoulos, the text of the agreement that was
published in the newspaper "The Morning Post" is also found in the Historical Archives of the Navy in
Athens. Translated into Greek in November 1922, it was sent to the Fleet General Staff by Deputy
Commander D. Meletopoulos, who was on duty in Istanbul at the time. Based on this agreement:
1. The Government of the Grand National Assembly of Turkey will take care for Albania to
achieve its national goals.
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2. The Government of the Grand National Assembly of Turkey agrees that the military and civil
servants of Albanian origin serving in the Turkish can serve in the Albanian Government.
3. The Albanian government undertakes to prepare within the year, a military corps of three
divisions.
4. The National Defense Commission of the Ankara Government undertakes to send a military
mission for the training of the troop as above.
5. The Albanian government undertakes that one of the divisions be placed along the Serbian
border, the other one along the Greek one and the last one to be used for internal order and security.
6. The Albanian government is forced to organize gangs and send them to Greek territory.
7. As 2/3 of Albania is composed of Muslims, the Albanian government is obliged to guarantee
that the Parliament be composed of 90% of Muslims and to never appoint a Christian as Foreign and/or
Interior ministers, and at the same time to take care to establish Muslim colonies in places where there
is a Greek majority.
8. At the next Assembly the question of regime will be set, where it will be taken care to ensure
popular sovereignty.
9. In case that popular sovereignty is not secured, it will be proceeded with a referendum
(plebiscite) to elect a Muslim prince. Appropriate efforts must be made for this by the Muslim MPs and
the Muslim population.
10. The Albanian government will take care that trade falls into the hands of Muslims and for this
special laws will be voted under this name.
11. Once the peace is reached by mutual agreement of the two states, a commission that will make
consular and trade agreements will be appointed.
12. Except Article 6, others will apply once peace is made37.
But what was the significance of this agreement? What should be kept in mind is that the exact
date of the agreement has not been made known. It was most likely signed at the end of 1922, when the
Anatolia expedition was over, but the war between Greece and Turkey at that time had not yet been
definitively defined, at least in the diplomatic field38. The search for alternatives by Turkey was
something very natural. The Kemalists tried to make such efforts with Bulgaria as well39. But Bulgarian
Prime Minister Stamboliski maintained a disapproving stance. This prompted Ankara to enter into
secret talks with the opposition and Muslim MPs in the Bulgarian Parliament40. For this, Mustafa Kemal
sent to Sofia Colonel Cevat Abaz, with a mission to persuade the Bulgarian administration and
especially the revolutionary committees operating in Thrace and Macedonia, to undertake a joint
movement against Greece41. Fearing that such a thing could raise concerns in Yugoslavia, Mustafa
Kemal advised Cevat Abazi to be careful that the action starts only inside the Greek border42, because
the Kemalists were in talks to conclude a similar agreement with Yugoslavia. At a meeting that the
Yugoslav delegate in Istanbul, Sapovic, had with a senior Turkish official on May 8, 1921, the latter
stated to him that Turkey had friendly feelings towards Yugoslavia, and that both countries had common
interests and enemies. The Turks were at war with Greece and a Turkish-Yugoslav alliance would be
beneficial to both sides. According to him, France, Italy and Russia would welcome a bloc of Balkan
states against Greece. This conversation was sent directly to Belgrade and Prime Minister Paii. He
welcomed such a thing, stating that: "we fully agree with the statement on the community of interests"43.

37

38
39
40
41
42
43

Arkivi i Institutit të Historisë (Tiranë), A-V-220, Dh.Miho, Përpjekje për bashkëpunim të Turqisë me Shqipërinë, p.97. This
author refers to: Arkivat Historike të Flotës Luftarake (IAΠN) arkivi 1922, D.Meletopullos për Shtabin e Përgjithshëm të Flotës
nr. NA/82 Stamboll, 3/16 nëntor 1922. The Greek translation of the agreement is attached to this document.
Ibid.
“Mustafa Qemali dhe shtetet ballkanike”, Dielli, Nr.2550, 20.1.1923, p.3.
FO/5811/C 13820. F.Rattigan to Earl Curzon.
FO/6512/E 5602. Raport i shërbimit sekret mbi bashkëpunimin turko-bullgar.
FO/5812/C 15671. Përfaqësuesi anglez Baird për ambasadorin Peel.
AIH, A-V-211, Vuk Vivaner, Jugosllavia dhe Turqia në vitet 1918-1934, p.245.

418

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

The efforts of the Turkish nationalists to create a cordon of states and alliances against Greece
alarmed British diplomacy. Foreign Minister Lord Curzon launched a diplomatic campaign, pressuring
the Bulgarian government to take measures to remove Cevat Abaz from Bulgarian territory as soon as
possible44. As a result of this pressure he was forced to expel the above person and strike the Kemalist
influence within it45.
The supposed Albanian-Turkish agreement did not reach the hands of the Greeks alone. On
December 19, 1922, F. M. Gunther, the US Charge d'Affaires in Rome, informed Washington and his
counterpart in Tirana that a diplomatic source had informed him of the above agreement46. Whereas, in
January 1923, U. Grant Smith, the US Ambassador to Albania formulated serious doubts regarding the
authenticity of the agreement. He believed that either this was a fabrication or its content was fabricated
by the Greeks for propaganda purposes47. In antithesis to the Turks, the Albanians signed indefinitely
on behalf of Albania, because they no longer held any position in the government cabinet, which gave
them the legitimacy to sign an agreement between states.
The newspaper "Dielli" paid special attention to the existence of this agreement and
the fatal consequences it would have for the new Albanian state. According to this newspaper, the
agreement in question, after being firstly published in the Ankara newspaper "Yeni Gün" on January
20, 1923, was republished in the Turkish newspaper "Birlik" in New York. The newspaper "Dielli"
commented that she did not want to believe such news and that it would try to consider it as a fabricated
"joke" of Ankara.
It should be noted, however, that the existence of this agreement has not yet been confirmed yet48.
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MEHMET AKİF ve İSTİKLÂL MARŞI’NA DAİR ANILARIM
Hatixhe AHMEDI

1. Mehmet Akif İle İlk Tanışmam
Mehmet Akif ismiyle ilk tanışmam, doğduğum ve büyüdüğüm ailemde küçük bir çocukken oldu.
İlginç olan şuydu ki daha sonra Mehmet Akif’in ismi beni sürekli takip etti. Mehmet Akif babası için
“Babam Fatih müderrislerinden İpekli Tâhir Efendi merhumdur ki benim hem babam hem hocamdır.
Ne biliyorsam kendisinden öğrendim.” der. Ben de Mehmet Akif hakkında başlangıçta bildiğim her şeyi
daha çocukken ailemden ve ailemin etrafını saran insanlardan öğrendim.
Peş- peşe bir kaç kuşak hoca ve imamların soyundan, Kosova Preşova Kazası’nda yaşayan bir
ailenin evladıyım. Ailem Osmanlı Devleti’nden ayrıldıktan sonra da Türkiye ile bağlarını kesmeden
sürdürmüştür. Böyle bir ailede Mehmet Akif’in adının duyulması, anılması ve tartışılması benim için
çok doğaldı. Onun yazdığı İstiklal Marşı bana çocukluğumda öğretildi. Bu yüzden ben ve ailemdeki
diğer çocuklar onu ezbere biliyorduk ve çeşitli vesilelerle söylerdik. Marşı bugüne kadar hiç
unutmadım. Bu nedenle bugün de o zamanlardaki gibi hatırlıyor ve okuyorum.
Yıllar geçtikçe Mehmet Akif ismiyle karşılaşmam artmaya başladı. İstanbul'a ve Ankara’ya her
geldiğimde onu hep duydum. Halam Ankara’da yaşıyordu, onların apartmanının karşısında “Nuh
Eskiyapan” adıyla bir ilkokul bulunuyordu. Bu sebeple İstiklal Marşı’nı duymaya devam ettim ve tabiki
bu beni çok etkiledi.
Öte yandan Türkiye'deki insanlarla yaptığım görüşmelerde ne zaman biriyle tanıştırılsam hep
Mehmet Akif'in vatanından geldiğimden bahsedildi. Böylece anladım ki bu kopmayan bir bağdı.
Aslında Türk ve Arnavutları bağlayan bir sürü ortak nokta vardır. Bu bağlar onları birleştiriyor ve
birbirine daha da çok bağlıyor ve tabii ki en güçlü bağlardan biri de Mehmet Akif’tir. Çünkü Mehmet
Akif her şeyden önce Türk ve Arnavut milletlerini yücelten bir şairdir.
2. Kahire’de Mehmet Akif İle Yeniden ve Daha Yakın Bir Tanışma
1990 yıllar Kosova’nın en zor ve yoğun yıllarıdır. Farklı sebeplerden dolayı eğitime devam etmek
için yurt dışına gitmek adet olmuştu. 1993-1995 ve 2000-2002 yıllar arasında ben de eğitim için
Kahire’ye gittim. Orada Tevfik İslam Nahi1 hoca ile tanıştım ve ondan ders aldım. Kendisi El-Ezher’in
ünlü hocalarından biriydi. Bu tanışmadan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum, çünkü kendisinden
bayağı istifade ettim. İstifadelerin biri de Mehmet Akif’in şahsiyetini kendi dilinden öğrenme şansıydı.
Tevfik Hoca’nın büyük kardeşi Kahire El-Ezher Üniversitesi mezunlardan ünlü ve meşhur Kosovalı
hocalardan Hasan Nahi Efendi’ydi. Hasan Efendi Kahire’de bulunurken İpekli Mehmet Akif ile de
tanışmıştır. Akif, Hasan Efendi’ye kendi el yazı ve imzasıyla Safahat 7. Kitap Gölgeler’in bir nüshasını


1

Dr., Kosova Devlet Arşivleri, Priştina-Kosova.
Tevfik İslam Nahi, (1917 – 2006), Yakova’da doğdu. Ünlü bir ailenin evladıdır. Babası Yakova şehrinin ünlü hocalarından
İslam Efendi’dir, dedesi de Yahya Efendi’dir. Ailesinin kendi evinde Medrese vardı. Tevfik İslam Yahya çok küçük yaşlarında
Kur’an-ı Kerimin hafızlığını yaptı, ve babasının evinde, koordinatörlüğünde bulunan Yakova’da ki Medreseyi bitirdi. Ondan
sonra eğitimini Kahire’de devam etti. Oraya 1933 yılında gitti ve Kahire ünlü El-Ezher Üniverste’sine, “Arap Dili ve İslam
İlimleri”, bölümüne yazıldı. Dersleri doktora derecesine kadar tamamladı. El- Ezher Üniversitesi’nin Arap Dili Bölümü’nde
uzun bir süre hocalık yaptı. Ardından Suudi Arabistan, Cezayir, Somali, Sudan ve bazı diğer Arap ülkelerin üniverstelerinde
hocalık yaptı. Mısır Vakıflık Genel Müdürlüğüne de bir ara yüksek makamda tayin olundu. “Al-Ahram”, “Mecelletü’l İslam”,
“Mecelletü’l Ezher” ve diğer dergilerde çeşitli makale ve yazılar yazdı. Bir daha memleketine dönmedi. 2006 yılında Kurban
Bayramın Arefe gecesinde Kahire’de gözlerini yumdu ve orada defnedildi. Kardeşi Hasan Efendi Priştine “Alaaddin”
Medresesinin ikinci açılışından, ilk ve meşhur hocalarından birisidir.
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hediye etmiştir. Bu “Gölgeler’in” ilk baskılarından biriydi. Akif kitabı, “Hasan Efendi havaceye hatırai hürmet 21 Muharrem 1352/16 Mayıs 1933” yazarak imzalamıştır2.
Tevfik Nahi Efendi Mehmet Akif'ten sonra, Mısır’da yaşamış ve büyük emek vermiştir. O sadece
Akif’i değil, diğer Türk meşhur alim ve hocalarını da derslerinde anlatmıştır. Onun bahsettiği diğer
isimler Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Zahid-i Kevseri, Ali Yakub Cenkçiler, Yozgatlı Mehmet
İhsan Efendi, vs. Tevfik İslam Nahi, bu şahsiyetlerle hem oturmuş hem de düşüncelerini birbirleriyle
payalaşmışlardı.
3. 2000 Yıllardan Sonra Mehmet Akif Ersoy İle Türkçe ve Arnavutça Kitap ve
Makalelerden Tanışmam
Daha sonra, özellikle 2000 yıllardan sonra Mehmet Akif ile tanışmam başka bir boyut aldı. Onun
hayatı ve çalışmaları üzerine, Türkçe ve Arnavutça çalışma ve makalelerden okumaya başladım. Bu
okumalarla ben başka bir Mehmet Akif tanımaya başladım. Bu sıralarda Mehmet Akif, Kosova'da
yeniden keşfedilmeye başladı. Onun hakkında Arnavut yazarlar da makaleler kaleme almaya başladı.
Kosova basınında Mehmet Akif ile ilgili ilk makalelerinin ne zaman yazılmaya ve yayılmaya
başladığını, kısaca bahsedelim:
Mehmet Akif'in hayatı ve eserleriyle ilgilenen ilk âlim ve şarkiyatçı Hasan Kaleşi'dir. Kaleşi,
Arnavutların doğu edebiyatındaki rolü üzerine 1976'da yayınlanan çalışmasında, Mehmet Akif'in
doğum yerini İstog'daki Şuşica Köyü3 olarak göstermiş ve aynı anda edebiyata katkılarından da
bahsetmiştir.
1996'da tanınmış araştırmacı ve tarih profesörü Skënder Rizaj4, Mehmet Akif Ersoy’u, Naim
Frashëri, Gjergj Fishta ve diğer ünlü Arnavut şiir figürleriyle karşılaştırdı. Skender Riza bu
makalesinde, “Safahat’tan” bazı beyitleri Arnavutçaya tercüme etmiştir. Bu yayın Safahat eserinin
Kosova’daki ilk neşirlerinden biridir5.
Kosova okuyucusu Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eseri ile Nexhip P. Alpan ve Nesip Kaçi
yazarlar tarafından 1996 yılında Tiran'da yayınlanan "Shqiptarët në Perandorinë Osmane”6 - adlı eser
ile tanıyacaktır.
Kosova'da Mehmet Akif'in hayatı ve çalışmaları 1999 yılından sonra daha geniş ölçekte
konuşulmaya ve yazılmaya başlandı. Kosova’da, Mehmet Akif’in hayatı ve eseri ile çalışmalar yapan
araştırmacılardan bazıları Shyqri Nimani7, Hysen Matoshi8, Milazim Krasniqi9, Qemal Morina10,
Abdullah Hamiti11 gibi kimselerdir. Türkiye'de eğitimine devam eden Kosovalı öğrencilerin yayınladığı
bazı makaleler de vardır12.
Nihayet 2008 yılında Mithat Hoxha Mehmet Akif Ersoy’un, "Safahat’ın13" tamamını
Aranavutça’ya kazandırdı14.
2

3

4
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6
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14

Mehmet Akif’in elyazısını “Edukata İslame” 99 numaralı dergisinde, Qemal Morina yazar tarafından yazılmış olan, 9
sayfasında bulduk, aşağıda resimlerle örnek olarak sunulmuştur.
Hasan Kaleshi, Roli i shqiptarëve në letërsinë orientale “ Seminari i Kulturës Shqiptare për të Huaj” - dergisinde, nr. 2, UPFF, Priştine, 1976, s. 163
G. Catapano, N. Vlora-Falaschi, S. Rizaj, Shqiptarët populli i ndarë, (Libri i parë), Pejë- İpek, 1996, s. 190
G. Catapano, N. Vlora-Falaschi, S. Rizaj, a.g.e.., s. 269-273
Nexhip P. Alpan, Nesip Kaçi, Shqiptarët në Perandorinë Osmane - monografi, yayın: Albin,1997. Kitapta Osmanlı
İmparatorluğu ve sonraki dönemlerdeki Arnavutlar’dan bahsedilmektedir. İkinci bölümün şahısların başında tabii ki Mehmet
Akif Ersoy gelmektedir.
Shyqri Nimani, Arnavud-artistët shqiptarë në Perandorinë Osmane, Libri shkollor – Okul Kıtabı, Priştine, 2003, s. 95-99.
Hysen Matoshi, Shqiptarët në “ Fletët” e Mehmet Akif Ersojt, “ Historia dhe kultura e Ballkanit”- dergisinde, SU-UP, Priştine,
2009, s. 845-851; Antidespotizmi në poezitë e Mehmet Akifit, “Shenja” - dergisinde, nr. 1, Shkup, mayıs 2011, s. 73-75.
Milazim Krasniqi, “Safahat” si sintezë e botëvështrimit të Mehmet Akifit, “ Historia dhe kultura e Ballkanit” - dergisinde, SUUP , Priştine, 2009, s. 925-928.
Qemajl Morina, Mehmet Akif Ersoji në faqet e revistes “ Err-rrisale” të Kajros, “ Edukata Islame” - dergisinde, nr. 89, BIK,
Priştine, 2009, s. 5-13; “ Historia dhe kultura e Ballkanit”, SU-UP , Priştine, 2009, s. 941-946.
Abdullah Hamiti, Perceptimi dhe interpretimi i Islamit sipas poetit turk Mehmet Akif Ersoj, “ Trashëgimia orientale –islame
në Ballkan” - dergisinde, ISHH “ Ibni Sina”, Priştine, 2015, s. 25-43
Zymer Ramadani, Mehmet Akif Ersoj, “ Vepra” - dergisinde, nr. 98, Shkup - Üsküp, 2008, s. 37-40.
Mehmed Akif Ersoj, Safahat - Fletët, e përktheu Mit’hat Hoxha, İstanbul, 2000.
Mehdi Polsi, “Fletët” që “flasin” shqip, “Lajm” - dergisinde, Priştine, 27 Aralık 2008, s. 19.
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1999 Kosova Savaşı’ndan sonra Mehmet Akif’e Kosova sosyal hayatında da önem verilmeye
başlanmıştır. Mesela Priştine15, İpek16, Gilan17 ve Mitroviça18 şehirlerinde bazı caddelere Mehmet Akif
adı verilmiştir. Sokaklar bugün de bu adı taşımaktadırlar. Bu şehirlerin adları Mehmet Akif Ersoy’un
şiirlerinde de anılmıştır. Özellikle Balkan Savaşı sırasında Kosova o günlerde en acı günlerini
yaşıyordu. Bu durum sadece Kosova için değil tüm Balkan yarımadası için de geçerlidir. Malumdur, bu
dönemler, 1912-1913 yıllar arasıydı ve Balkan İttifakı askeriyesi her türlü katliamı yapıyordu. Mehmet
Akif bu durumu şiirinde şöyle anlatıyor:
Odun kıyar gibi binlercesîne doğranıyor!
Ne reng-i muzlime girmiş o yemyeşil Kosova!
Şimâle doğru bütün Pirzerin, İpek, Yakova,
Fezâ-yı mahşere dönmüş gırîv-i mâtemden...
Hem öyle arsa-i mahşer ki: Yok şefâ’at eden!
Ne bir yaşındaki ma’sûm için beşikte hayat;
Ne seksenindeki mazlûm için eşikte necat;
O, baltalarla kesiktir; bu, süngülerle delik19...
1999 Kosova savaşından bu yana bir çok eğitim kurumlara Mehmet Akif’in adı verilmiştir, Mesela,
İstog20 Belediyesi'ne bağlı Şuşisa köyünde atasının doğum yerindeki okul buna en güzel örnektir. Ayrıca
Mehmet Akif'in babasının doğduğu yerde, köy camisine de saygı göstergesi olarak onun adı
verilmiştir21.
Eski ulemalarımızın bazı özel kütüphanelerinde yaptığımız araştırmalarda,"Sebilü-Reşad22"
dergisinin bazı sayılarına da rastladık. Bilindiği gibi bunun edtitörü de Mehmet Akif idi. "Sebilü-Reşad"
dergisinin yazıları Arnavutçaya da çevrilmiş ve Müslüman Birliğin “Zani i Naltë23” dergisinde, 19231939 yıllarında yayınlanmıştır24.
Sonuç
Mehmet Akif Ersoy önemli ve değerli edebiyatçıdır. Babasının kökleri Kosova’dan olduğu halde,
aynı anda iki kültürün birleşimi ve iki milleti bağlayan bir şahıstır. Göründüğü gibi Mehmet Akif,
Balkanlarda’da ve Arnavut topraklarında her zaman anılmış ve kendi şiirleri Safahat’ın ilk basımından
okunmuş ve öğrenilmiştir. Mehmet Akif on yıldan fazla Kahire’de yaşamış, orada da kendi çevresi
olmuş ve çevresinin bir parçasıda Arnavut diaspora arkadaşları olmuş. Akif, onlarla hem irtibat hem
arkadaşlık yapmış, hatta Hasan Efendi Nahi hocamıza Safahatı imzalıyarak, hediye etmiştir. Arnavut
basımında 1923 yıllardan itibaren, “Zani i Nalti” dergisinde, Mehmet Akifin yazıları Arnavutça
çevrilmeye başlamış. Bundan sonra 1976 anılmaya ve tartışılmaya başlamış. 1996’ta Akif’e olan ilgi
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“Mehmet Akif Ersoy”, eskiden Josifa Pançiça ad ile adlandırılmış yoldur, file:///C:/Users/PC/Doënloads/lista e emertimeve
te_rrugeve_te_prishtines1.pdf
“Mehmet Akif Ersoy”, adını bugün (Prapa Qendrës Zejtare - El Sanatları Merkezinin Arkası) yol adlandırılmıştır,
https://kk.rks-gov.net/peje/Temat/Peja-e-Pas ter.aspx.
“Mehmet Akif Ersoy”, bugün Merkez Postanın arkasındaki sokağın adıdır, https://kk.rks-gov.net/gjilan/City-guideStrrets -ofthe-city.aspx.
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EKLER:

Ek 1: Er-Risale dergisinden bir sayfa (Şubat, 1937)25
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Edukata Islame dergisi, S.99, 2012, Priştine.
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Ek 2: Mehmet Akif Ersoy’un Hasan Efendi’ye kendi el yazısı ile imyaladığı “Safahat 7. Kitap
Gölgeler” kitabı.
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Ek 3: Hasan ve Tevfik Efendi Nahi, Kahire, 1964.

Ek 4:Tevfik Efendi, Kahire’de bir toplantıda.
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THE NATIONAL DIMENSION IN
ABDUL MONEIM AL-RIFAI’S POETRY
Ibrahim KOFAHI

First: The Poet Abdel Moneim Al-Rifai:
His life
The poet (Abd Al-Moneim bin Talib bin Ahmed Al-Rifai) was born on the twenty-third of
February 1917 AD., when his father was working as a money manager in the Lebanese city of Sour,
during the rule of the Ottoman Empire. His father is from the village of Umm Walad,(1) located to the
east of the Syrian city of Daraa, and he is from a prestigious family famous for its social and spiritual
status. As for his mother, she is Mrs. Najla Bakkar, from the town of Marjayoun in southern Lebanon,
from a well-known family in that district(2) .
His parents gave birth to an additional seven sons, he was ranked fifth among them, since the sixth
of whom died in his early childhood, as for his remaining siblings, they are: Samir, Munir, Bashir, Nazir
and Zia Al-Din. It is worth noting that the political and literary activity that dominated this family, as
the older brother of Abdel Moneim Al-Rifai, Samir Al-Rifai, had previously held several important
positions in the Jordanian state, starting with his appointment as Secretary-General of the Prime Minister
in 1924, then director of knowledge, and several ministers’ times, until he became prime minister six
times, during the years: 1944, 1947, 1950, 1956, 1957 and 1963. As for his brother, Munir Al-Rifai, he
was chief of ceremonies at the court of the founding King Abdullah bin Al Hussein, and he was also
undersecretary of the Ministry of Finance in 1958. His younger brother, Dia Al-Din Al-Rifai, also
worked in the foreign political corps, and was an undersecretary of the Ministry of Information. He is a
poet with many poems, although he was not as famous as Abdel Moneim in this field. Also, Zaid AlRifai, the son of his older brother Samir, has held the position of Prime Minister in Jordan several times,
since 1973(3), and his son Samir has also held this position in 2010.
Upon passing childhood, Abdel Moneim began to move, as he mentioned in his diary, with his
father and brothers between Marjayoun, Safed, Tiberias and Baysan. His first studies were in the
KOTATIB at the hands of the sheikhs, then at the Amiriya School, and then at the Scottish College in
Safed and Haifa. As for his secondary education, he received it in the city of Amman, where he settled
since 1926; when he finally joined his brother Sameer Al-Rifai, who had previously moved from the
Palestinian government to Amman in 1924 to participate in the establishment of the Transjordan
Emirate. Then he joined the American University in Beirut in 1931, from which he graduated in 1937
(4)
, and his thesis for obtaining a university degree in Arabic literature was under the title "The
Girlfriends and Their Impact on Abbasid Poetry" (5).
Then he returned to Amman and was appointed a teacher of Arabic literature at the school where
he taught, as the year 1938 ended, he entered the domain of the poet Prince Abdullah bin Al-Hussein,
where he was appointed as a special clerk for the prince, to begin the first important stages of his life
(6)
. His accompaniment to the Prince / the king lasted for twelve years, during which he witnessed his
literary councils, and compelled him in home and travels, so he composed many praising poems to him,
as he was one of the most prominent courtier poets who used to present him with Poetic debates and
challenges in his private councils (7).
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Abd Al-Moneim Al-Rifa'i has fluctuated in many high-ranking positions in the Jordanian state,
which made him a brilliant presence, not only at the local level, but at the Arab and international levels
as well. As for the most prominent of these functions that he assumed, they can be referred to as follows:
- Senior government secretary and censor of publications in 1940.
- Assistant Chief of the Royal Court from 1941-1942.
- Consul General of Jordan in Cairo from 1943-1944.
- Minister Plenipotentiary in Washington and Jordan's delegate to the United Nations in 1949.
- Jordan's ambassador: in Tehran and Karachi from 1950-1953, in the United States of America
from 1953-1957, in Lebanon from 1957-1958, and in Britain in 1958.
- Head of National Orientation from 1958-1959.
- Jordan's permanent representative to the United Nations since late 1959-1965.
- Jordan's ambassador in Cairo and permanent delegate to the Arab League on 10/1/1966.
- Minister of State for Foreign Affairs 10/7/1967 - 25/4/1968.
- Minister of Foreign Affairs 25/4/1968-24/3/1969.
- Prime Minister 24/3/1969 - 12/8/1969.
- Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, 12/8/1969 - 19/4/1970.
- Prime Minister, 27/6/1970 - 15/9/1970.
- Personal representative of His Majesty the King and Jordan's permanent representative to the
Arab League, 1/6/1973 - 11/12/1973.
- Jordan's ambassador to Egypt 10/16/1973-15/12/1973.
- Special Adviser to His Majesty the King for International Affairs 12/15/1973-23/11/1974.
- Member of the Senate on December 1, 1974, and also on January 12, 1984 (8)
During that time, he headed many delegations to Arab and international conferences, and won quite
a few Jordanian, Arab and foreign honors (9).
Some incidents in Abdel Moneim’s life had a great impact on himself, as we find their echo in
more than one poem, including: the incident of his fall on May 28, 1945, wounded by the bullets of the
French army on the outskirts of the Syrian city of Daraa while carrying out a national mission to support
the Syrian brothers in their revolution against the foreign occupier under the direction of King Abdullah
ibn Al Hussein, which resulted in a severe injury to his right thigh, after which he remained bedridden
in the hospital for about twenty months, and he continued to suffer from its effects throughout his life
(10)
.
Also among these incidents is the divorce of his Aleppanese wife “Nahla Al-Qudsi” in 1958, after
she gave birth to his only son (Omar), as he did not marry after that, as he lived his life with his son
sympathizing with him, raising and teaching him, so he was sent to the schools of England and America,
then to Harvard University, and then to Oxford University to continue his higher education (11).
Abdel Moneim Al-Rifai died in the Jordanian capital, Amman, at six in the morning on Thursday
17/10/1985, and his body was buried in the royal tombs alongside his older brother Samir Al-Rifai (12).
His poetic beginnings
Abdel Moneim Al-Rifai's poetic talent first blossomed at the American University of Beirut
"around 1929 or 1930". As for the beginning of his poetic appearance, it was in 1932, when he won the
first prize in a poetry competition conducted by the Lebanese government among student poets in all
colleges, institutes and universities in the country, and it was sponsored by the then President of the
Republic (13).
Explaining the story of his participation in this competition, the poet says, in his memoirs, "I bid
farewell to my early days, and we met at the stadium of the American University of Beirut, distracted
from me by beauty and pampering, and from modesty and pride. I remember as far as I remember that
I was fascinated by her when I was a student at the American University of Beirut, and she was often
presented to me, and I was often occupied by her symptoms, until one day I felt the footsteps walking
quickly behind me, so I turned and saw her speaking to me for the first time, she asked me if I was going
to fight with poetry. In their great competition, I said no, she said: So, you are not one of them, as if she
had sent me a new spirit of poetics, so I said: Then, you will see me at the forefront of them, and I will
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be among them as you want, and it will be the subject of my poem (Qais and Laila)., and it was the eve
of the competition Poetry is in the university lobby, and the pulpit circulated fourteen poets. The
arbitrators left and announced the results, and then there was the most prominent among the poets”(14).
Several factors contributed to the development of Al-Rifai’s poetic talent, and provided it with the
energy necessary for its continuity, richness and diversity. Perhaps he himself had referred to the most
prominent of these factors, in one of his press interviews, where he said: “Perhaps the many travels in
my private life and witnessing accidents Personal and global events, and the life I lived in different
societies, especially in the foreign diplomatic life, are the basis for my poetics. Therefore, the cultural
tributaries that gathered for me from here and there, whether in terms of viewing the course of global
events, or in terms of multiple readings, or conversations with Men of thought and literature, and the
openness of horizons to man, all of this, with the determination not to abandon the original poetic
tendency that I had forgotten in myself. All of this strengthened my path to follow poetry”. (15)
As for the poets who were influenced by Al-Rifai, whether in the ancient or the modern, they are
many, and perhaps at the forefront of these are: Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi, Al-Buhturi, Abu Nawas,
Ahmed Shawqi, Ali Mahmoud Taha, Ibrahim Naji, Al-Akhtal Al-Saghir (Bishara Al-Khoury) and Omar
Abu Risha. (16)
His poetic production
During his long creative career that spanned over fifty-five years, Abd Al-Mun’im Al-Rifai
published only one poetry collection, known as “The Traveler”, which appeared in two editions: the
first in 1977, issued by (Dar Al-Shaab Press, Amman), and the second in 1979, issued by (United House
for Publishing, Beirut).
The first edition of "Al-Musafir" contains fifty-two poems written on different occasions, some of
which were previously published in newspapers and magazines, and some of which were in manuscript.
These poems were divided into five groups, in the following order:
- “The Traveler”: It includes two poems: The Traveler and Umar.
- "Processes": it includes fifteen poems, namely: the anniversary of the birth of the greatest
messenger, the Arab revolution, the messengers of unity, the king's rise, the king's boy, the cry of the
wounded, the memory of Damascus, Azmat, the desert boy, the army salute, the victory of Algeria, the
cradle of prophecy, and in Sudan, the sinking of the fleet, and the invasion of Korea.
- “Falastinyat”: It consists of eight poems: Palestine, In the Village. At the Armistice Line, Nidal,
Refugee, General, Palestine Song, and the Redemption Anthem.
- "Tears and Memories": It includes thirteen poems: my father, the departure of the mother, my
brother, the lamentation of Gamal Abdel Nasser, the vineyard of Ibn Hani, in memory of Al-Akhtal AlSaghir, in memory of Taha Hussein, lamentation of the poet Aziz Abaza, lamentation of Suleiman AlNabulsi, and in memory of Martyr Abdul Qader Al-Husseini, Ahmed Rami, Amin Nakhla, and Maghreb
Sun.
- “Sabwat”: It contains fourteen poems, namely: Najwa, In the Shatt Al-Arab, Khayal, Why,
Upon the Nile, The Black Glasses, Spectrum, Wajda, Khidr, Withered Flower, Wildflower, Hira, Smile,
and Amman.
This edition was issued with a short word “dedication,” written in the poet’s own handwriting, in
which he says: “To my son Omar,” as he presented to her in this verse:
A vast journey, as if its span is a journey of thought in the far space
ّ .. ﺳﻔ ٌَﺮ ﺷﺎﺳ ٌﻊ
ﻛﺄﻥ ﻣﺪﺍﻩ … ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺒﻌﻴ ِﺪ
َ
It is the third line of his poem "The Traveler", the longest of his poems ever, which is the one in
which The Diwan is named, and in which Al-Rifai tells "the story of his life, his alienation and his
struggle, as well as the story of his love, his heartbeats, and the emotions of his soul: An Arab, a fighter,
an ambassador, a lover, a father and a human being"(17).
As for the second edition of The Diwan, it included fifty-nine poems, that is, an increase of seven
poems, as it came under the following titles: With Darkness, Tired, My Town, Fog, A Tear on Saad, A
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Tear on Shafiq Irsheidat, And Lamenting Al-Siddiq. In fact, the difference of this edition from the
previous one does not stop at this addition only, but rather goes beyond that to changing the names of
the groups, as the poet newly arranged the poems, contrary to the previous arrangement, which we can
clarify through the following points:
- The first group remained under the title "The Traveler", but it no longer includes two poems,
as we mentioned above, but rather joins sixteen poems, namely: The Traveler, Omar, The Black Glasses,
Spectrum, Jadal, With the Darkness, Khidr and Withered Flower. flower of the wilderness, confusion,
smile, imagination, why, upon the Nile, Mot’eb and Najwa.
- The second group remained under the title "Processes", but it now includes nineteen poems
instead of fifteen, and these poems are: The Anniversary of the Birth of the Greatest Messenger, the
Arab Revolution, the Messengers of Unity, the King's Rise, the King's Boy, Azmat (crises), the Army
Salute, and Amman, and the boy of Al-Baida, the memory of Damascus, the cry of the wounded, the
cradle of prophecy, the victory of Algeria, and in the village.., and in Sudan, and in the Shatt Al-Arab,
and Ahmed Rami, and the sinking of the fleet, and the invasion of Korea.
- The poet changed the title of the third group, so it became "The homeland of redemption"
instead of "From Palestine” and he also deleted the second poem from it, which is "In the village... at
the armistice line", and transferred it to the group before it.
- The fourth group remained under the title "Tears and Memories", it is no longer consists of
thirteen poems, but rather of only five poems, namely: My father, the Mother's Departure, My Brother,
My Town, and Fog.
- The fifth and final group came under the title "In the Shadows of Heaven", and it includes the
following poems: Lamenting Gamal Abdel Nasser, Karma Ibn Hani, in Memory of Al-Akhtal AlSaghir, in Memory of Taha Hussein, in the Shadows of Palms: Lamentation of the Poet, Friend Aziz
Abaza, and Weeping of the Free: Lament Brother Suleiman Al-Nabulsi, and in memory of the martyr
Abdul Qadir Al-Husseini, a tear for Saad, the place of revelation, the setting of the sun, a tear for Shafiq
Irsheidat, and the lament of the friend.
- Perhaps the most important feature of this edition is the extensive revision process carried out
by the poet on quite a few texts, where we show different forms of this revision, such as: deleting some
verses, or adding another, or replacing a word with a word, or modifying a phrase, or changing Part,
and everything else related to aspects of linguistic formulation and artistic expression.
- The purpose of Diwan Al-Musafer, when it was first published, as Al-Rifai himself mentions
in one of his press interviews, was to make some of his poems appear in the hands of the people as a
first experience (18). He describes the second edition of The Diwan, which he produced about two years
later, as nothing but a "wider collection"(19). This means that The Diwan of "Al-Musafir" is only a part
of what Al-Rifa'i composed, as he was selective in collecting his poems (20). There are many poems of
him, some of which are published to the people in periodicals and books, and some of them are in
manuscript, which are not covered.
Perhaps this is what motivated me to address the collection of his entire poetic heritage from its
various forms, and to produce it in a correct scientific manner, so that this heritage would be free from
loss and oblivion, and be easily accessible to readers and scholars. It is unfortunate that a large part of
the man’s poetry remained unknown for many years and many people did not know it, which made AlRafai’s’ poetic image a distorted and incomplete image because it was adopted by his Diwan AlMosafer (The Passenger) according to the fact that this Diwan represents only about half of his poetic
output, as is evident by looking at in addition to what I was able to collect and add from his poetry, it
was extracted in a large collection that joins his (complete production) under the title “The Poetry of
Abdel Moneim Al-Rifai”(21).
His other literary work
There is no doubt that poetry is the most prominent art in Abdel Moneim Al-Rifai's literary life, as
his fame in the field of literature was transformed into this art only, and as for his other works, it can be
noted as follows:
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- "Waves: Pages from the Journey of Life" (a book that includes his memoirs between 19381961).
- “The Sublime Passion in the Poetry of His Highness the Great Prince” (a lecture delivered on
Palestine Radio, then published as an astrologer in three episodes on the pages of Al-Jazeera newspaper
in 1940, in issues: 968, p. 1, and 969, p. 3 and 970, p.:3).
- “The Maids and their Far Impact on Arab Life” (a research published in six episodes on the
pages of Al-Jazirah newspaper in 1940, in issues: 1000, p. 2, and 1001, p.: 3, and 1002, p. 2, and 1003,
p.: 2 and 1004, p. 2: and 1007, p. 2: 2).
- “A response to a criticism: O Abu Rizk! Are you a fortune-teller and are you looking into the
eyes?” (Al-Jazirah Newspaper, Issue 1007, p. 16).
- Nights of Poetry: Fresh Breezes in the Middle of Al-Hajir, (a lecture given at the Jordanian
Writers Association in Amman on April 19, 1978, and then published in Al-Dustour newspaper, in its
issue dated April 21, 1978, p. 5).
- “Hadith Al-Sha’ar” – Street Talk (a lecture given at Yarmouk University in Irbid on 8/4/1985,
then published in Al-Dustour newspaper, in its issue dated 10/4/1985, p.: 4-5).
- “Culture in the Face of the Zionist Danger” (a lecture he was supposed to give at the University
of Jordan on 10/20/1985, but death was waiting for him, and it was published in “Documents of the
Second National Cultural Conference 10/19-22/10/1985), University of Jordan University of Jordan
Publications, 1st Edition, 1986, p.: 206-219).
This is in addition to quite a few literary and political interviews and interviews that were
conducted with him and were published in a number of newspapers and magazines (22).
Second: The national dimension in his poetry:
Abdel Moneim Al-Rifai’s life, at its various levels, is linked to a hidden stage of the dangerous
events and transformations that were going through the southern region of the Levant (Palestine and
Jordan). , to the tragedy of its complete occupation from the sea to the river and the displacement of its
people from it..., as well as to his experience of the establishment of the Jordanian state at the hands of
Prince / King Abdullah bin Al Hussein, and then the stages of its renaissance and development after that
until his death in the mid-eighties of the last century.
Al-Rifai’s poetry was not isolated from all that was going on around him in relation to the
conditions of his country. Rather, we find it a true mirror that reflects his vision of it and his position
on it, especially since he was not an ordinary person watching it from the outside, but was close to her,
preoccupied with it, and interacting with it .., Within the framework of the political positions he
assumed, and the national burdens and responsibilities he assumed.
Perhaps it is important here, before we start talking about this national dimension in Al-Rifai’s
poetry, which is specifically related to the conditions of the southern Levant region, to refer to another
dimension in his poetry that is inseparable from its predecessor, which is the national dimension, as
most of the issues of the homeland were bothering him. The great Arab, especially the foreign
colonialism and tyranny he was subjected to, and the attempts to tear and weaken him. We also see this
Arab dimension in his poems that he used to write inspired by his visits to some Arab countries, whether
this visit was private or official, as well as from Inspiration of some occasions that fall within the
framework of joint Arab cooperation. It suffices to mention here to demonstrate this aspect in the poetry
of Al-Rifai to his following poems:
- “The Day of Arabism”, organized in 1935, and its preamble stated: “On the occasion of the
visit of His Highness the Saudi Prince to His Highness the Hashemite Prince.” (23)
- “So, Baghdad is a revelation and guidance,” which he delivered at the reception for the students
of Iraq, which was held for them at the American University of Beirut in 1936. (24)
- “The Nakba of Syria,” which he established in 1937 following the massive floods and torrents
that struck Syria at that time, wiping out entire villages, leaving behind more than two thousand dead
and ten thousand homeless (25).
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- “Messengers of Unity”, which stated on its occasion: “On the morning of June 7, 1939, a large
Syrian delegation comprising about sixty personalities, headed by the late Dr. Abdul Rahman AlShahbandar, arrived in Amman to offer condolences to the late King Abdullah bin Al Hussein on the
death of the late King Ghazi bin Faisal, and in the square of the Roman Amphitheater in Amman, a
national festival was held that included thousands of people attended by King Abdullah, in which
Messrs. Dr. Shahbandar, Saeed Al-Mufti, Sheikh Fouad Al-Khatib, Mustafa Wahbi Al-Tal, Omar Abu
Risha and Abdel-Moneim Al-Rifai spoke.(26)
- “In the Shatt Al-Arab”, which the poet introduced to by saying: “On a moonlit night in the
Shatt Al-Arab in 1942.” (27)
- “The Cry of the Wounded,” which he said after his fall on May 28, 1945, “was wounded by
the bullets of the French soldiers in Syria in the Hauran plain near the village of Sheikh Miskin while
on a national mission.” (28)
- “The Memory of Damascus”, in which he also mentions this incident, which had a profound
impact on himself, as he was very proud of the sacrifices he made for the sake of the unity of his Arab
nation, its victory, and its liberation from the shackles of the foreign colonizer. The poet delivered it at
the honorary ceremony held by the Arab Club in Damascus during his visit to Syria in 1947, he
recovered from his wounds. (29)
- “Najwa”, which he introduced to her by saying: “On a summer night in 1957 on the shore of
the Nile,” which was sung to him by the well-known Egyptian musician Mohamed Abdel Wahhab. (30)
- "The Arab Revolution", which he organized following the declaration of the Arab Union State
between (Jordan and Iraq) in 1958. (31)
- “Algeria’s Victory”, which he “delivered at the General Assembly of the United Nations
immediately after Algeria joined its membership” in 1962. (32)
- In Sudan, organized by the poet in Khartoum on the occasion of the Arab Summit Conference
in September 1967. (33)
- “The Cradle of Prophecy,” which he organized during one of his visits to the Kingdom of Saudi
Arabia. (34)
- “In the Emirates,” which he said from one of his visits to the United Arab Emirates, and it is
located in six verses. (35)
We can also glimpse this Arab dimension to him as well in his extensive personal relations with
Arab writers, and his participation in many occasions and poetry festivals that were held to honor them,
remember them, or eulogize them, including, by way of representation:
- His poem, which he delivered at the honorary ceremony held for the poet (Ahmed Rami) on
the occasion of receiving the State Appreciation Award in Cairo in the year (36).
- His poem that he recited at the poetry festival that was held in commemoration of Al-Akhtal
Al-Saghir (Beshara Al-Khoury) in Beirut in 1969. (37)
- His poem that he recited at a ceremony honoring the memory of Dr. (Taha Hussein) in Cairo
in 1975. (38)
- His poem that he recited at the lamentation ceremony for the poet (Aziz Abaza) in Cairo in
1975. (39)
- His poem that he said on the occasion of the festival honoring the poet (Amin Nakhleh) in
Beirut in 1973. (40)
- His poem that he delivered at the ceremony held in Cairo in the presence of President Mohamed
Anwar Sadat in the vineyard of Ibn Hani (the house of the Prince of Poets Ahmed Shawky) in
commemoration of his memory in 1977. (41)
Thus, we note, from the foregoing, the extent of the presence of the Arab dimension in Al-Rifai’s
poetry, and perhaps we can discern here more than a few features of his vision that stem from his deep
belief in the concept of the Arab nation, and what this concept requires of unity, cooperation and synergy
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among all Arabs in their various countries to confront the imminent dangers and the enemy. the greedy,
and to move forward in the path of civilizational progress and building a prosperous future.
If we move to the (national dimension) of Al-Rifai, which is the subject of this paper, we will
undoubtedly stop at the most prominent topic ever in his personal life... and in his poetic experience,
which is due to his direct attachment to the conditions of his country (Palestine and Jordan), in which
he lived And it was going through important and critical stages in its modern history, and it is known
that Al-Rifai was not only a poet, but rather a personality with a position in the world of politics,
positions of responsibility and decision-making.
Palestine in the poetry of Al-Rifai:
The issue of Palestine, with its various dimensions: political, religious, humanitarian and
national..., occupied a large space in the poetry of Abdel Moneim Al-Rifai, as it is easy for the reader
to discern the extent to which the poet is busy with this topic and is inflamed with it. Which took the
issue of Palestine and what is related to it as its subject, in addition to the presence of Palestine in many
other texts that were said on different occasions.
In his Diwan, Al-Musafir, Al-Rifai devoted an entire group of Poems to deal with the issue of his
first homeland; Palestine. Reference has already been made to the coming of this collection under the
title “Filestinians” (Palestinians) in the first edition of The Diwan in 1977, and then under the title
“Homeland of Redemption” in its second edition in 1979. The Traveler, which contained a collection
he published during his lifetime, and only included half of his poetic output, as his collection was based
on the element of selection, without comprehension and compromising. The topic has remained outside
the scope of this group, as I will explain them below:
As for the poems of this group, in his "The Traveler", they are as follows (according to the order
set by the poet): - The poem “Palestine”, which he wrote “at the beginning of the Nakba in 1948.” (42) “Nidal”; which was written by the poet and published in 1969, about twenty years after the Nakba. (43)
- “The Refugee”, a relatively long poem, consisting of several syllables on the sand splitter. (44) - “The
Refugee’s Revolution”, which is also one of his relatively long poems, as it consists of several passages
on the diatom of the light. (45) - “General”, which he organized on the occasion of “one year since the
setback of June 1967.” (46) - "The Song of Palestine", in which he mixes between the whole of the sand
and its fragments, which was composed and sung by the Egyptian musician Muhammad AbdelWahhab(47) - “Anthem of the Redeemer,” which, like the previous one, mixes the whole of sand with its
fragments. (48)
As for his Palestinian poems that were not included in his Diwan "The Traveler", and the reader
finds them in his (complete poetic works), in the special section that came under the title "Poems not
published in The Diwan", they are as follows, (according to the order that came on the letters of the
dictionary):
- “Ah Palestine”, which he gave at Yarmouk University in Irbid on 8/4/1985, in the context of a
lecture he had under the title “Poetry Talk”, where he said: “And ladies and gentlemen, I stood with
those who stood in this field to say in some of our days and events What the soul perceives and the
hours allow..." (49) - "Bloody Palestine between evacuation and partition", which was first published in
the Jordanian newspaper Al-Jazeera, in its issue issued on 8/12/1947, where it was prefaced with the
following words: He is the printed poet who was known to Arab circles for his sincerity of patriotism,
his goodness, and the honor of his goal, and what is his position on the national liberation movement
that ignited in Syria a long time ago, and now he is revolting against the fateful decision to tear up his
first homeland (Palestine), so his heart broke with this poem. the blind." (50) - “The fighters’ departure,”
which he said on the occasion of the Palestinian fighters’ departure from Beirut following the Israeli
invasion in 1982. (51) - “Jaffa Greetings”, one of his early poetry, which was published in the Defense
newspaper, in its issue dated 7/15/1935. (52)
What we mention here is nothing but his poems that elaborated on the subject of the Palestinian
cause, however, we find this topic present in many poems by Al-Rifai, which he said on different topics,
which reveals the extent to which this issue haunts him, which is rightfully his first cause, to the extent
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that it did not fade his thought and thought. On any occasion she shakes him to say poetry or provokes
his feelings.
And from what we read from his Palestinian poetry, in this kind of texts, the subject of which was
not purely for Palestine, but rather was organized in the context of different occasions: religious,
national, political or social, by way of representation, according to what we read in his following poems:
- “The Anniversary of the Birth of the Greatest Messenger.” (53)
- "The Arab Revolution". (54)
- " Baida boy. (55)
- “Crying of the Free,” which he gave at the memorial ceremony for his friend Suleiman AlNabulsi in Amman, 1977. (56)
- “Or is the broker and the imposter ashamed?” (57)
In fact, these titles are just examples and nothing more. Otherwise, Al-Rifai’s poetry is charged
with this kind of poems, in which he evokes Palestine., even if the occasion did not directly call for it,
which reveals the depth of his sense of the Palestinian tragedy, and his preoccupation with it all his time.
Jordan in the poetry of Al-Rifai
Abd Al-Mun’im Al-Rifa’i spent only a small part of his youth in his first homeland (Palestine), as
for the rest of his life after that, it belonged to his other homeland (Jordan), in which he settled
permanently, and one of his men was responsible for the political positions he held. danger and
importance.
Al-Rifai is rightly considered the most prominent poet of the Hashemite court, as he was officially
associated with this court at an early age, since his appointment at the end of 1938 as a clerk to the
Prince of Transjordan, the poet Abdullah bin Al-Hussein. The reign of King Hussein bin Talal, in
addition to holding many important diplomatic and political positions, at the head of which, as
mentioned above, was the position of Prime Minister.
Al-Rifai’s Jordanian poetry, or most of it to be precise, came within the framework of national and
official topics and occasions, and from here it can be considered, rightly, (the poet of the Jordanian
state), for what he wrote in praise of its kings and princes, and what he organized proudly of its army,
flag, festivals and men.
Among these Jordanian poems that fall within that framework, by way of representation, but not
limited to, are the following:
- “May God protect you, Saqr Bani Quraish”, which he delivered in 1935, “in the hands of
His Highness Prince Abdullah, and in the presence of His Highness the Princes: Talal, Abdul-Ilah and
Nayef.” (58)
- “Congratulations to poetry on the wedding of His Highness Prince Nayef,” which was
published in the Palestine newspaper on 1/1/1941, where it was presented to it by saying: “We publish
below the wonderful poem organized by the young poet, Mr. Abdel Moneim Al-Rifai, Secretary of His
Highness Prince Abdullah the Great, congratulating the wedding His Highness Prince Nayef was in
front of an elite group of distinguished people who responded to the invitation of His Highness the Great
Emir to have lunch in his camp in Shouneh last Saturday afternoon. Professor Al-Rifai delivered it
perfectly, and his poem met with great approval, and the audience recovered most of its verses.”(59)
- “My Homeland”, which was published in the Jordan newspaper on 10/2/1943, and its
introduction stated: “The wonderful poem recited by the inspiring poet, Mr. Abdel Moneim Bek AlRifai, at the literary party held by Amman Secondary School in the Petra Cinema Hall.” (60)
- The King’s Flight”, which stated in its preamble: “When His Majesty King Hussein bin Talal
assumed the throne of Jordan in 1952, the poet was his country’s ambassador to Iran and Pakistan and
composed a poem on that occasion, including these verses.” (61)
- “The Flag Salute”, which was published in the Defense newspaper, on 2/3/1956, and its
introduction stated: “The following is the winning poem of the Flag Salute Award, and it was composed
by Mr. Abdel Moneim Al-Rifai”. (62)
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- "The King's Boy", which he gave "at the ceremony held in Amman in 1959, attended by His
Majesty King Hussein, on the occasion of the inauguration of the Radio of the Hashemite Kingdom of
Jordan."(63)
- "The Army's Salute", which he organized in 1970. (64)
- "Azmat", organized in 1975, "a salute to His Majesty King Hussein bin Talal on Independence
Day and Army Day." (65)
- “The Fifty”, which was published in Al-Rai newspaper on November 15, 1985, i.e. about a
month after the poet’s death. The poet presented it to it, directly under the title: “On the occasion of His
Majesty King Hussein bin Talal reaching the fiftieth of his happy and long life Insha'Allah". As for the
newspaper, it presented it with the following: “The late Abdel Moneim Al-Rifai composed this poem
last August, and wrote it in his own handwriting. It was composed by the musician Mohamed Abdel
Wahhab and sung by the singer Yasmine Al-Khayyam. It was broadcast on Amman Radio yesterday as
part of the country’s celebrations of the golden jubilee of the birth of His Majesty. King Hussein."(66)
- “Anthem of the Jordanian Royal Peace”, and perhaps this poetic work is one of the most
famous of what was organized by Al-Rifai, as it is still the official anthem to this day (67).
Thus, from all of the foregoing, we can discern the extent to which the poet Abdel Moneim AlRifai cares about national issues, whether those related to the issue of his first homeland (Palestine) or
his second homeland (Jordan), where we find him very interactive with it, not only with what he is a
poet, but perhaps that On the other hand, he was due to his deep sense of responsibility, as he was a
diplomat and politician, with direct contact with the events that were going on around him, the decisions
that were taken, and the plans and conspiracies that the enemies hatched against his country.
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MEHMET AKİF ERSOYUN BABASI
TAHİR EFENDİYE OLAN SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLILIĞI
MEHMET AKIF ERSOY’S SOCIO-CULTURAL
COMMITMENT TO TAHIR EFENDI
İrfan MORİNA

Abstracat
As far as I know, until now, Mehmet Akif has not written much about his sociocultural commitment
to his father Tahir Efendi. It is known that Baba Tahir Efendi was very busy with his son Akif from his
early ages and was closely interested in his education and training. In fact, children especially enjoy
watching their fathers supervise them, givie ideas, teach them new things, play with them, in short, they
like being with their fathers during early childhood. In addition, children who are with their fathers
during this period acquire many information, skills and emotional support necessary for their
development. While Akif expressed his respect and love for his father on various occasions, he made
the following note in Safahat's third book: "My deceased father, İpekli Tahir Efendi, one of the
professors of Fatih, he is both my father and my teacher. What I know now, I’ve learned from him.”
says. Well, what was the main reason why Mehmet Akif was such a good person? He says that his first
teacher was his father Tahir Efendi. His father, Tahir Efendi, is such a beautiful and moral person that
he raised his son to be a beautiful poet of this beautiful country. As the Master was an exemplary person,
he also had people whom he admired and saw as an example. At the beginning of this list of people was
his father Tahir Efendi, who taught him science and morality. Akif has admired his father since
childhood. He works not because he is afraid of his father, but to be a good son to his father, he loved
and admired people who dealt with science and art.
Keywords: Mehmet Akif, his father Tahir Efendi, Akif's close family circle in Kosovo.
Giriş:
Mehmet Akif’in, babası Tahir Efendi, küçük yaşlarından itibaren oğlu Akif ile çok meşgul olmuş,
eğitim ve öğrenimi ile yakından ilgilenmiştir. Zaten çocuklar özellikle erken çocukluk döneminde
babalarının kendilerini izlemelerinden, fikir vermelerinden, yeni şeyler öğretmelerinden, onlarla
oynamaktan, kısacası babalarıyla birlikte olmaktan son derece keyif alırlar. Ayrıca bu dönemde
babalarıyla birlikte olan çocuklar gelişimleri için gerekli olan birçok bilgiyi, beceriyi ve duygusal
desteği elde ederler. Akif ise babasına olan saygı ve sevgisini çeşitli vesilelerle belirtirken Safahat’ın
üçüncü kitabına şu notu koymuştur: “Babam Fatih müderrislerinden İpekli Tahir Efendi merhumdur ki,
hem babam, hem hocamdır. Ne biliyorsam ondan öğrendim.” der. Peki, Mehmet Akif’in böyle güzel
bir insan olmasının temel sebebi neydi? O ilk hocasının, babası Tahir Efendi olduğunu söyler. Babası
Tahir Efendi o kadar güzel, o kadar ahlaklı bir insandır ki oğlunu bu güzel vatanın güzel şairi olarak
yetiştirir. Üstat, örnek olunacak insan olduğu gibi, onun da örnek aldığı hayran olduğu kişiler vardı. Bu
kişilerin başında ona ilmi, ahlakı öğreten babası Tahir Efendi gelir. Akif çocukluğundan beri babasına
hayrandır. Babasından korktuğu için değil, babasına hayırlı bir evlat olabilmek için çalışır. İlimle,
sanatla uğraşan insanları sever, hayranlık duyardı. Tâhir Efendi, (1826-1888) aslen Arnavutluk’un İpek
Kazası Suşisa Köyü’ndendir. Tâhir Efendi’nin babası, yani Akif’in baba tarafından dedesi de Suşisa
Köyü’nden Nurettin Ağa’dır. Nurettin Ağa köyün camiinde imamlık yapmıştır. Nureddin Ağa ümmîdir,
yani okuma yazmayı bilmiyordu, Suşiça köyü şu anda Kosova’dadır. Yakın arkadaşı Eşref Edip’in
anılarından Mehmet Akif’in İpek’e giderek akrabalarını ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Eşref Edip bu
konuda şunları yazıyor: “Halkalı Mektebi’ni bitirdikten sonra Üstat ziyaret için babasının memleketine,
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İpek’e gitmiş. Orada akrabalarıyla görüşmüş. Hısımlarından birisi İstanbul’a gelmek istemiş. O da
henüz mektepten yeni çıktığını söylemiş. Bir vazifeye geçince aldıracağını vaat etmiş. İstanbul’a gelmiş.
Üstat diyor:
Bir gün evde şöyle uzanmış, yatıyordum. Rüyamda o vaat ettiğim zattan bir mektup geliyor.
Rüyada mektubu okuyorum: ‘Şimdiye kadar sizden bir haber alamadım. Vaadinizi ifa etmediniz. Beni
aldattınız.’ O sırada kapı çalınır. Uyandım. Baktım, postacı. Elinde mektup. Açtım, okumaya başladım.
Hayret ettim. Demin rüyamda okuduğum sözler aynen yazılı…”
Akif’in İpek’teki akrabalarını ziyareti muhtemelen Arnavutluk’ta memuriyeti sırasında
gerçekleşmiştir. Çünkü Nevzat Ayas’a verdiği mülakatta seyahatlerini anlatırken, “tahsili bitirdikten
sonra memuriyetle iki sene kadar Rumeli’nde, iki sene kadar Arnavutluk’ta, Arabistan’da, Adana
havalisinde dolaştım ve hasbel-meslek köylerle, köylülerle gayet sıkı temas ettim…” demektedir.
İpek’te doğan, titizliğinden dolayı Temiz Tahir Efendi diye anılan Akif’in babası, burada pek az
tahsilden sonra İstanbul’a geldi. Yozgatlı Hacı Mahmut Efendi’den icazet aldı. Mehmet Akif, Safahat’ta
birkaç yerde babasından bahsetmektedir. Öncelikle Safahat’ın birinci kitabında ilk parça olan “Fatih
Camii” şiirinde Akif, kendi çocukluğunu ve babasını hatırlar. Bu mısralarında Akif’in babasına karşı
olan saygısı, sevgisi ve onu erkenden kaybetmesinin gönlünde bıraktığı hasret duygusu
hissedilmektedir.
Akif, Safahat’ın altıncı kitabı “Âsım”ın iki yerinde daha ve uzunca olarak babası Tahir Efendi’den
bahsetmektedir. Burada, Arnavutluk’un en ücra bir köyünde, okuma yazma bilmez bir babanın oğlu
olan Tahir Efendi’nin İstanbul’a gelerek arkasız, iltimassız çalışıp zamanın ilim merkezi olan Fatih
Medreselerinde müderris olabilmek için ne büyük bir çaba sarf ettiği anlatılmaktadır. Yine onun olgun
fikri yapısı da gösterilmektedir. Akif, küçük yaştan babasına ve baba ocağı Kosova’ya bağlıydı. Balkan
Harbi zamanlarıydı. İstanbul sokaklarını adımlarken karşısına savaş nedeniyle İstanbul’a göçmek
zorunda kalmış ama sırtındaki yükünden başka bir şeyi olmayan yaşlı bir nine ve ömrünün gençlik
yıllarını bitik devletin harplerinde tükettiği belli olan bir dedeye rast geldi. Nereden geldiklerini sordu.
Arnavutluk cevabını verdiler. Babasının memleketiydi. Ani bir hareketle yükünü sırtlandı bu harp
göçmenlerini evine yerleştirdi. Erzakın ve yatakların yerini gösterdi. Ardından ailesini de alarak yeni
bir yer bulana kadar bir dostunun evinde misafir oldu.
Akif, bir insanı sevdi mi çok sever ve hatta onlara yakın olmak için evini dahi değiştirmeyi bile
dener. Bunun güzel örneklerinden ilki Emrullah Efendi, ikincisi ise Hasan Baba’dır. Bu iki dost,
Rumelili oldukları ve Rumeli şivesiyle konuştukları için Akif, bir ara evini bunların evinin yakınına
taşır. O kadar ki bu kişilere olan bağlılığını eserlerine taşır ve onları eserlerine konu eder. Mithat
Cemal’e göre “Seyfi Baba”daki Dülger Hasan, bu Hasan Baba ismindeki Rumelili dostudur. Mithat
Cemal, Akif’in dostluğunun “çok pahalı bir mal gibi mahrumiyetlere katlanılarak kazanıldığını” da
belirtir. Acıbadem’de, ders verdiği Mehmet Ali Ratip ismindeki öğrencisi kendisini bir gün çok
beklettiği için çok kızmış ve ona ders vermekten vazgeçmiştir. Ancak onun üzüntüsünü görünce de
içinden çok üzülmüştür. Ali Ratip, Avrupa’ya tahsile gittiği sırada ona “Mehmet Aliye” ismiyle bir
manzume kaleme almıştır. Mithat Cemal’e göre Akif’te mefhumlar ve doğrular tektir. Söz verdi mi onu
mutlaka yerine getirecektir. Mehmet Akif, sözünü yerine getirmemeyi “namusa mugayir” sayar. Akif,
Meşrutiyet’in ilk senelerinde, bir cuma günü Mithat Cemal Kuntay ile sözleşir. Akif, Kuntay’ın
Çapa’daki evine gidecektir. O gün adam boyu kar yağar. Arabalar, tramvay, tren ve vapur hava
şartlarından işlemez. Sütçü ve ekmekçiler, kar ve tipiden dışarı çıkıp dağıtım yapamaz. Vakit öğle
olmuştur ve ekmekçiler hâlâ ortada gözükmemektedir. Derken kapı çalar; Mithat Cemal, karşısında
Akif’i görür. Büyük şairin bıyığının yarısı donmuştur. Mithat Cemal, Akif’in kar ve tipiye rağmen
Beşiktaş’tan Çapa’ya nasıl geldiğini merak eder. O, bu mesafeyi yürüyerek kat etmiştir. Mithat Cemal,
Akif’in bu havada yürüyerek oraya gelmesine hayret eder. Akif ise, arkadaşının hayretine şaşırır;
“Gelmemem için kar, tipi kâfi değil, vefat etmem lâzımdı. Çünkü geleceğim diye söz vermiştim.”
cevabını verir. Bunun üzerine, Mithat Cemal, daha da şaşırır ve “İnsanların birbirlerine verdikleri sözün
bu kadar korkunç bir şey olması beni ürküttü.” Der ve ardından Akif’e esprili bir cevap verir: “Sen eğer
verilen sözün manasını bu türlü anlıyorsan bana izin ver de ben bu türlü anlamayayım. Benim verdiğim
sözün şiddetli bir lodosa bile tahammülü yoktur.” Hatta bu söz vermedeki hassasiyetini gören Mithat
Cemal sonraki tarihlerde ona söz vermekten çekinir. Hiç kimse Akif’in verdiği sözden döndüğünü,
hangi şartlarda olursa olsun sözünden bir sapma gösterdiğini görmemiştir.
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Akif’in yukarıda söylediği sözünü tekrarlamakta fayda var: “Gelmemem için kar, tipi kâfi değil,
vefat etmem lâzımdı. Demek ki Akif’e göre insan ne pahasına olursa verdiği sözün arkasında durmalı.
Sözünde durmak, ahde vefa meselesidir ve özellikle Kosova’da Arnavut halkında çok eski ve yaygın
bir gelenektir ahde vefa. Bilindiği gibi ünlü sözlükçü, ilim adamı, Türk edebiyatının ilk romancısı ve
tiyatro yazarı Şemsettin Sami Arnavut halkında verilen sözün yerini ve rolünü anlatmak amacıyla BESA
ve yahut AHDE VEFA tiyatro eserini yazdı. BESA bilindiği üzere bir töre oyunudur ve oyun, Ş.
Sami’nin doğduğu yer olan Arnavutluk halkının bir âdeti/töresi veya anlayışı üzerine döner: Besa.
Arnavutça olan bu kelimeyi Ş. Sami Kâmûs-ı Türkî’sinde “1. Arnavut ahd ü peymânı” ve “2. Kan güden
hasımlar arasında ahd ü peymânla akdolunan mütareke” şeklinde açıklar. Kısaca “Besa” Arnavut halkı
nezdinde ve töresinde son derece önemsenen bir tür yemindir. Daha da anlaşılır kılmak için bizdeki
namus sözü veya Kuran’a el basma gibi dönülmesi mümkün olmayan bir yemindir, denilebilir. İşte Besa
yahut Ahde Vefa oyunu baştan sona bu yemin üzerine kurulduğu veya onun önemini anlattığı
söylenebilir. Arnavutlarda söz vermenin ne kadar önem taşıdığını anlamak isteyenler varsa Şemsettin
Sami’nin “BESA” ismiyle bilinen tiyatro eserini okumalıdır. Biz tekrar Mehmet Akif’in iç dünyasına
onun azim karakterine dönelim.
Ömer Rıza Doğrul, Akif’i anlatırken; ömründe bir kez olsun güçlüye boyun eğmeyen, halkın
ıstıraplarına “alaka gösteren”, sevgisinde de nefretinde koyu olan, irfan ve ilme hayran olan kısacası
tam bir insan-ı kâmil portresi çizer. Mehmet Akif, Safahat’ın “Asım” bölümünde haksızlıklar
karşısındaki duruşunu, tavrını açık ve çarpıcı mısralarla dile getirir. İşte üzerinde önemle durulması
gereken şiirinden aldığım bir kesit ile ümidi, azmi, mücadeleyi açık bir şekilde şöyle anlatmıştır:
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem... Biri
ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım... - Boğamazsın ki! - Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç
buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.”
Mesleğinin ilerleyen zamanlarında bir meslektaşının haksızlığa uğradığını gören Akif şiirlerinde de dile
getirdiği gibi “zulmü alkışlamadı.” Yazdığı kısa bir dilekçe ile görevinden istifa eden millî şairimiz
güçlünün yanında değil, haklının yanında durdu. Cesareti ve dürüstlüğü ile hareket eden şairimiz zalimi
övenlerden olmadı. O, boyun eğmemeyi çok küçük yaşta öğrendi. Zalimin karşısında elif gibi dik durdu.
Yeri geldiğinde işinden vazgeçti, yeri geldiğinde ise canından çok sevdiği yurdunu terk etti. O asla
kendini düşünenlerden olmadı. Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olduğu günlerin hayali ile
yandı kavruldu. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de savunduğu ideoloji, daima ümmetten yana oldu.
Osmanlı Devletinin birçok toprağını görme şansı yakalayan Mehmet Akif, daima halkın sorunlarından
haberdar ve onlarla bizzat alakadar oldu. Kısa sürede dürüstlüğü ve yüksek ahlakı ile toplumun
gönlünde yer edindi.
Akif’in karakteri hakkında çok şey söylenebilir. Hem dostu hem de damadı olan Ömer Rıza
Doğrul, Akif’in karakterini anlatırken; onun tam bir seciye adamı olduğunu, bir köşeye çekilip
düşündüklerini, duyduklarını yazmakla kalan bir şair olmayıp doğru bildiğini söylemekten geri
durmayan bir cemiyet adamı olduğunu vurgular. Çok yakın dostlarından bir olan Fatih Gökmen
anlatıyor: “Akif, verdiği söze bağlı olmayanlara insan gözüyle bakmazdı.” dedikten sonra tanık olduğu
bir olayı şöyle anlatıyor: Ben Vaniköy’de oturuyordum. Kendisi de Beylerbeyi’nde. Bir gün, öğlen
yemeğini bende yemeyi, sonra da oturup sohbet etmeyi kararlaştırdık. O gün, öyle yağmurlu, boralı bir
hava oldu ki her taraf sele boğuldu. Havanın bu haliyle karadan gelemeyeceğini tabii gördüm. Yakın
komşulardan birine gittim. Yağmur, bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eve döndüğümde ne işiteyim, bu
arada, Mehmet Akif Bey sırılsıklam bir vaziyette gelmiş. Beni bulamayınca, evdekilerin bütün
ısrarlarına rağmen içeri girmemiş. “Selam söyleyin!” demiş ve o yağmurlu havada dönmüş gitmiş!
Ertesi gün, kendisinden özür dilemek istedim. “Bir söz, ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine
getirilmezse mazur görülebilir.” dedi ve benimle altı ay dargın kaldı.”
Akif’in vefatının ardından geride bir kat elbise, yeni bir şapka, bir mavzer tüfeği, İstiklal
Madalyası, yastığının altından çıkan birkaç lira ve bir saat vardır. Mithat Cemal bu saate dikkatleri çeker
ve “Akif’in hayatında en önemli eşyadır bu saat. Çünkü kendi verdiği sözü bu saatle tutar.” der.

NATIONAL ANTHEM OF PAKISTAN: EXPLANATION
OF CONCEPTS AND MEANING
Irshad HUSSAIN

The Opening –National Anthem
Each and every nation of the world has its identity which is demonstrated by its national symbols
i.e. the national anthem and national flag. The national symbols represent unique identity and
independence of a nation in the world (Giddens, 1987). The national anthem as a national symbol
explains the wish and feelings of the nation and strongest relationship of people with the country. It
depicts national identity of the country amongst the community of nations (Cerulo, 1993). The national
anthem creates and promotes bonding of people with the country motivating them towards patriotism
(Mead, 1980; Reed & Bristow, 1987) and loyalty. The national anthem presents feelings of the nation
in lyrical as well as tunes. The syntactical structure, lyrical style and tunes of a national anthem
communicate a message of feelings and love of the people with their nation and country, depicting their
loyalty, national identity, independence and system of the country. It "produce[s] one of those hymns
which conveys to the soul of people the enthusiasm which it (the music) suggests" (Sousa, 1990, p.99).
Pakistan
Islam is a religion and code of conduct for the Muslims and guides them in all aspects of life. The
Muslims have faith in basic Philosophy of Islam and get guidelines in all affairs of life. The Muslims
of Indo-Pak Subcontinent struggled for their separate and independent homeland because of "their [the
Muslims] one concern ever since they set foot in the subcontinent had been to preserve their faith, their
culture and their separate entity" (Qureshi, 1965, p. 1). As result of their struggle, a Muslim country –
Pakistan came into being on 14 August 1947 on the basis of Islamic Ideology and two-nation theory
(Symond, 1949). The two-nation theory describes that Muslims and Hindus are two different nations
having their separate faith, religion and religious practices, rituals and traditions. Therefore, they cannot
live together and Muslims need a separate homeland –the Pakistan (Ali, 1967) and Pakistan came into
being.
Islam is binding force to unite people of Pakistan. The nation of Pakistan won the independence
from British rule by observing unity, faith, and discipline endorsed by Quaid-e-Azam Muhammad Ali
Jinnah –the founder of Pakistan that it is "faith"; faith in Almighty God, in ourselves and in our destiny”
(Jinnah, 1963, p. 58) to constituting a single nation. Therefore, these golden rules –unity, faith and
disciple are demonstrated by national symbols of Pakistan –the National Anthem and National Flag.
The National Anthem of Pakistan
A national anthem is a “National Symbol” (Cerulo, 1993). Generally, the national anthem of a
country demonstrates the love of masses to the country. All nations love their countries and have greater
regard for their national anthem. A national anthem is a poetic expression of feelings and tribute to the
country (Black, 1966). During the nineteenth century national anthem got popularity in Europe; and
now all nations and countries have their own respective national anthem (Guiraud, 1975). Pakistan came
into existence on the basis of Islamic Ideology; and two nation theory. Therefore, it was necessary for
the fledging country to have its own national anthem. After emergence of Pakistan, the national anthem
was a national song which in Urdu Language called “Tarana-e-Pakistan or Qaumi Trana”. The Pakistan
national anthem was composed by the famous musician Ahmad Ghulam Ali Changla in 1949. It
consisted on 80 seconds duration. In 1950, the then Shah Iran made a visit to Pakistan and the Pakistan
National Anthem was performed by Pakistan Navy band without lyrics on March 1 in Karachi.
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However, in 1948 the then Government constituted a National Anthem Committee (NAC). In 1952
the committee selected and finalized a Persian Poem as Pakistan’s National Anthem. It was written by
Hafeez Jullundhri who was a famous poet and member of the NAC. Out of total 723 submissions
Jullundhri’s poem ‘Pak Sarzamee Shadbad” was selected to be the National Anthem of Pakistan. The
Government of Pakistan adopted it officially in 1954 and broadcasted on Radio Pakistan on August 13
for the first time.
It is written in the Persian language and it has only a single word “ka” in national language Urdu.
Twenty-one musical instruments and thirty-eight different tones played it in one minute and twenty
seconds. The national anthem of Pakistan was first released on Radio Pakistan on 13 August, 1954.
Twenty-one different musical instruments and thirty-eight tones have been used in playing the national
Anthem of Pakistan. Whereas, it has eighty seconds play time.
Concepts and Meaning of National Anthem of Pakistan
The national anthem of Pakistan represents distinct communication of the concepts and meanings
of its lyrics. The National anthem of Pakistan is beautiful song demonstrates the beauty of the country’s
landscape. It ascertains that the Pakistani people regard their homeland as the symbol of high resolution,
determination and steadfastness. It cites that the people of Pakistan affirm their faith in dignity of their
country and brotherhood.
The national anthem of Pakistan demonstrates the poetic excellence in its every verse. It has five
stanzas of five verses each. The following section presents main concepts and meaning of National
Anthem of Pakistan.
Stanza-1

The first stanza explains the beauty of landscape and love of people with it. The main themes of
the stanza are;
i. Sacredness of the Land
Pakistan is sacred land –the land of saints and pious people. The Muslims of the Indo-Pak won
their independence from the British Empire because of the reason that they were living with Hindus
who have different faith and religion and religious practices. They did not accept Muslims and Islamic
practices. Whereas, the Muslims wanted a piece of land where they could live freely according to the
principles of Islam, observe Islamic values and religious practices. Therefore, the Muslims of the
subcontinent struggled for Pakistan to live and work according to Islam and Islamic principles. After a
long struggle and sacrifices Pakistan came into being. It is a sacred land –the land of Islamic ideology
where Muslims are independent in their religion and faith and do worship. Also the minorities i.e. nonMuslims have the freedom to live according to their faith.
The first line of the first stanza describes the sacredness of the land of Pakistan. This country is
land of purity and piety. It is Holy, Pure and Clean Country which is “a land in which the pure abounds".
It has beautifully explained in this stanza.
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ii. Beauty of the Landscape
Pakistan is beautiful country with beautiful landscape. It has multiple seasons at the same time. For
example, at the same time in some parts there is cold, some parts have pleasant weather; whereas, some
areas have hot weathers. All types of land and landscapes are in Pakistan like mountains, oceans, rivers,
fields, meadows, plateaus. Similarly, all types of grains, vegetables and fruits are cultivated and
produced here. Pakistan has a rich culture and a blend of sub-cultures in different areas of the country.
Therefore, the second line of the stanza is a pray to Almighty Allah to keep this country ever beautiful
with all beauties of the land and people –their culture, language, cultural festivals and events, rituals,
values and norms.
iii. Symbol of Determination
The third line of the first stanza explains that the Pakistan is a great symbol of determination for
its people. It is in the backdrop that thousands of Muslims of the Indo-Pak offered their lives as sacrifices
to have their independence and independent homeland. There is blood of millions of Muslims in the
foundation of Pakistan. That is why we –the Pakistanis regard our great country as a symbol of high
determination for us. We get inspiration and motivation and encouragement from the history of Pakistan
and Pakistan movement. Actually, the people of Pakistan in the words of the poet pay a great tribute to
the country saying, “O! Our homeland you are a sign of great determination for us”.
iv. The High and Brightened Aim
This stanza expresses affirmation love and hope of the people to Pakistan. They regard it a high
aim and brightened homeland which grants them light to live independently. The background of this
concept is that the Muslims of the sub-continent were living under the British rule as third level nation
having restrictions and limitations of their lawful rights even the religious practices. They could not
slaughter the cow as it is god for the Hindus. There were conflicts between Muslims and Hindus as both
have different religions, different cultures, different norms and values. Where the rulers –the British
people were favoring the Hindus and they were closer to British people. In this way the Muslims were
plunged into darkness due biases. In such situation the only hope was an independent country –the
Pakistan. Pakistan was their destination and brightened aim of life. This hope was materialized and
Pakistan came into being. Therefore, it is a greatest source of inspiration and brightened aim for the
coming generations of Pakistan.
v. The Nucleus/ Center of Faith
In continuity of the preceding high resoluteness of the people of Pakistan, here they praise their
country that our homeland is center of our faith. It is center of the trust and destination. When the
Muslims of the sub-continent were facing difficulties from Hindus and British rulers, the only hope was
Pakistan where they could live their lives according to their wish. When their hope became reality, they
became more confident, encouraged, energized and powerful full of enthusiasm. The creation of
Pakistan is a great miracle of the 20th century and a reality on the earth for the world around. This made
the people to acknowledge their homeland –Pakistan a center of trust and a focal point of unity, integrity
and trustworthiness. Hence they regard their sacred homeland as center or nucleus of unity, faith and
discipline.
In overall the first stanza is pray for Pakistan full of praise –its beautiful landscape, symbol of
determination, and the center of trust and faith for the people to get inspiration, motivation and strength
[of mind and character].
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Satnza-2

The second stanza of the national Anthem of Pakistan demonstrates the brotherhood among masses
as strength and system of the country along with wish of everlasting prosperity. The concepts of this
stanza are;
i. Brotherhood as System of Pakistan
Pakistan came into existence in the name of Islam and Islamic Ideology. At the time of its creation
millions of Muslims migrated from present India to Pakistan leaving their assets and properties behind
in India. It was second migration in the history after the “Madinah Migration” by the Prophet
Muhammad Peace Be Upon Him. During migration the local people of Pakistan welcomed their
brothers and helped the needful on lines of “Brotherhood during Madinah Migration”.
This stanza opens with the pray and affirmation that the system of Pakistan is based on
brotherhood, love and affection, and feelings of sacrifice for others which is traced back in Mdinah
Migration. It is derived from the fundamental principles of Islam and leads towards welfare of the
people. It acclaims that all people of Pakistan believe in brotherhood and it is strength of the country
and the Nation.
ii. Brotherhood as Strength of the Country
“Union is strength” is a famous proverb. It comes true when seen through the lenses of brotherhood.
It is based on the advice that ‘United you stand”. Brotherhood which is the name of sacrifice and helping
others is a real strength of the people, nation and the country. It is something which grants confidence
and power to achieve the objective. It reminds that the creation of Pakistan became possible when the
Muslims of the sub-continent became united under the slogan of Allah-O-Akbar and put the meaning
of Pakistan as the “Kalma-e-Tayyib”. It was strength of unity under “Allah-O-Akbar” which compelled
British Empire to grant independence to the Muslims –Pakistan.
iii. Pray for Country to live Everlasting
The third stanza is pray to the Allah Almighty that the nation of Pakistan, Country, and its territory
live forever. Everyone loves his/her homeland because of the emotional attachment and independence
of faith, politics, economics, legal rights, welfare, and right of expression of opinion and so on. The
Pakistan movement witnesses the efforts, sacrifices and continuous struggle of the people to achieve
their destination –an independent country where they are living according to their faith, culture, norms
and values. It is a general observation that when one puts more efforts to achieve a goal; s/he wishes for
its lasting life. Hence the people pray for success, happiness and prosperity of Pakistan and to live till
the Day of Judgment. “Aameen”.
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Stanza-3

Stanza three explains and prays for other national symbol of Pakistan i.e. the flag of Pakistan. The
main themes in this pray are given as following;
i. National Flag –National Symbol: Colors of Flag
The national anthem of Pakistan has great regard for the national flag. The national flag of Pakistan
consists of two colors –dark green and white. The major part of the flag is dark green having a white
vertical strip, band or bar; a white crescent in the center with a five-point or five-rayed star. The dark
green color represents Muslim majority and resemblance with the “Color of the Raza-E-Rasool Peace
Be Upon Him”; the white color denotes other religious minorities.
As Pakistan was created in the name of Islam and Islamic Ideology; hence all minorities are free
to observe their religious rituals and practices as that during the reign of the Prophet Muhammad Peace
Be Upon Him. Even so, the national anthem of Pakistan affirms that the flag Pakistan guides towards
progress and development and to brighten on the horizon of nations in the world. May Allah Almighty
keep it high forever. “Aameen”.
ii. The Five-Rayed/ Edged Star Representation of Light and Knowledge
The symbols used in Pakistani flag demonstrate Pakistan is Muslim majority country where
minorities have freedom of their faith and culture; and religious practices. The Star is the symbol of
light of the knowledge which is obligatory for every Muslim man and woman –“Seek knowledge from
cradle to grave”. The people who have knowledge and the people who don’t have are not equal. It also
depicts hope and inspiration which promotes confidence among people. Following this symbol there
are specialized and general universities, colleges and schools promoting the light of knowledge among
the youth in Pakistan.
iii. The Crescent Sign of Progress, Glory and Development
Similarly, the crescent is represents progress of the country. It demonstrates that Pakistan is always
excelling in all fields of material world –like science and technology. Pakistan has become the first and
the only Muslim country having atom bomb prepared and developed from its own sources. Also the
missile technology also witnesses such progress. The flag of Pakistan is much meaningful for the nation
which is praised in the national anthem.
iv. The Demonstration/ Depiction/ Representation of the Past, Present and Future
This stanza also explains that the national flag of Pakistan reminds the people of Pakistan of their
past. It interprets their situation which they came across in the past. It is in the perspective that the nation
who remind their past; get lesson from it and do something good to progress. It portrays their glory and
exaltation of the preset time. In this way the people of Pakistan compare their past with present to go
forward. It gives inspiration for the future to make it better than the past and present. At the end the
national anthem affirms that it is symbol of the protection of the Almighty Allah forever. “Aameen”.
The Last Word
I overall, the national anthem of Pakistan is a beautiful pray for the success, prosperity and
everlasting of the country. It is a praise of the land and landscape of Pakistan. It is wish of unity and
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brotherhood of the people. It is a message of hope and inspiration, full of determination and resoluteness.
It is an explanation of the flag of Pakistan –meaning of its beautiful colors. It interprets the past, enjoys
the glory and excelling of the present and inspiration of the future.
A pray

ﺧﺪﺍ ﮐﺮے ﻣﺮی ﺍﺭﺽ ﭘﺎک ﭘﺮ ﺍﺗﺮے
ﻭﻩ ﻓﺼﻞ ﮔﻞ ﺟﺴﮯ ﺍﻧﺪﻳﺸہ ﺯﻭﺍﻝ ﻧہ ﮨﻮ
“O Holy Land! So, thanks to such a belief, it has come into existence which can never decline”.
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AFGANİSTAN MİLLİ MARŞLARI
İzzetullah ZEKİ

Abstract
Founded in 1747 in Khorasan and Turkestan under the leadership of Kandahar-based Ahmed Shah
Durani, Afghanistan has had many national anthems until today. Underlying the constant changing of
the country's national anthem are the different ethnic groups living in the country and their intellectual
and political thoughts. Ethnic groups are Pashtuns, Tajiks, Turks (Uzbek, Turkmen, Hazara, Aymak,
Kyrgyz, Kazakh and Qizilbash). Intellectual and political groups, on the other hand, are members of the
right-left thought that take shape in the shadow of the struggle for dominance of the west and east. The
country's first national anthem was written in Pashtun with western music during the reign of King
Amanullah, after independence from the British in 1919. In 1929, the national anthem was not used
during the reign of Emir Habibullah Kellekani. Then, during the Nadir Shah period, a military march
was formed. Between 1933 and 1973, the period of Muhammad Zahir Shah, a wordless tune was used
as a salute to the king. During the reign of Muhammad Davut Khan, who declared the republic by ending
the monarchy in 1973, the national anthem was written in Pashto by the poet Ütat Bineva, the music
was arranged by Master Birishna, and the importance of the republic was emphasized. The national
anthem of the Communist governments, written by Süleyman Layık after the 1978 coup, continued until
1992. When the Mujahideen came to power in 1992, the Persian national anthem was written by Davut
Purani, and it ended with Allahu Akbar, emphasizing independence. When the Taliban took over the
state in 1996, the national anthem consisting of Pashto Islamic slogans was written. The Taliban
administration was overthrown by the intervention of the USA in 2001, and a national anthem in Pashto
was written by Abdulbari Jahani in 2006, commemorating the names of the major ethnic groups in the
country. On August 31, 2021, the last national anthem of the country, which came under the rule of the
Taliban, was stopped. It is not yet known whether the Taliban's first-term anthem will be sung from
now on or a new anthem will be created.
Keywords: Afghanistan, National, Marches, Turkestan, Khorasan.
Giriş
1747 yılında kurulan Afganistan’ın stratejik bir konuma sahip olması her zaman doğu ve batı
güçlerinin çatışma ve çıkar alanı olmuştur. Bundan dolayı ülke 19. asrın ortalarında İngilizlerin başını
çektiği batı işgaliyle karşı karşıya kalmıştır. 1919 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazanan ülke,
1979 yılında SSCB’nin işgaline maruz kalmıştır. (Gubar, 2005: 538). 1989 yılından SSCB’nin ülkenin
terk etmesiyle beraber geride bıraktığı hükümet 1992 yılına kadar dayanabilmiştir. ABD’nin şartsız
desteğiyle SSCB’yi mağlubiyete uğratan mücahitler kendi aralarında iç savaşa girince 1996 yılında
ABD’nin Pakistan’da yetiştirdiği Taliban ülkeye musallat olmuştur. 11 Eylül 2001 yılında İkiz
Kulelerin vurulmasıyla beraber ABD ülkeyi fiilen işgal etmiştir. Bu sebeplerden dolayı Afganistan milli
marşları sürekli değişmiş, sağ ve sol düşüncelere şekillenmiştir. Aşağıda günümüze kadar yedi kere
değişen ülkenin milli marşları hakkında bilgi verilmiştir. (Zeki, 2019: 77)
1. Amani Marş 1926-1943
Afganistan'ın "Amani Marşı" olarak da bilinen ilk milli marşı, Şah Amanullah Han döneminde
bestelenmiştir. Sözsüz olan marş Kabil’de müzik öğreten Sanayi ve Müzik Okulu'nda görevli Türk
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akademisyen Halid Receb Bey tarafından bestelenip düzenlendi. Bu milli marş Şah Amanullah'ın
saltanatının sonuna kadar kullanıldı. Ülkede yeni reformlar yapan Amanullah Han, kadınlara yönelik
okul ve dergi çıkarttı. (Gubar, 2005: 792). Amanullah Han’dan önce Afganistan İngilizlerin egemenliği
altında bulunuyordu. Emir Amanullah Han da 28 Şubat 1919 tarihinde Afganistan’ı bağımsız bir devlet
olduğunu ilan etti. 3 Mart 1919 tarihinde İngilizlerin Hindistan Genel Valisi Lord Chelmsford’a bir
mektup göndererek hür ve bağımsız bir Afganistan adına yeni bir anlaşma yapılmasını istedi. (Yazıcı,
2011: 196).
İngilizlerin Hindistan Genel Valisi Lord Chelmsford, 15 Nisan 1919 tarihinde gönderdiği mektupta
eski anlaşmaların geçerli olduğunu, yeni bir anlaşmaya gerek duyulmadığını yazarak bir nevi
Afganistan’ın bağımsızlığını tanımadığını bildirdi. Bunun üzerine Amanullah Han, Afgan halkına ve
özellikle sınırda yaşayan kabilelere yönelik bir ferman yayınlayarak savaşa teşvik etti. Sipehsâlâr Salih
Muhammed Han’ın Celâlabâd’dan, Abdükuddüs Han’ın Kandahar’dan ve Muhammed Nadir Han’ın
Host’tan Hindistan’a doğru savaşa girmesini emretti. 23-24 Mayıs 1919 tarihinde ilk defa 24 İngiliz
kraliyet hava kuvvetleri Afgan mevzilerini bombalayarak Salih Muhammed Han’ın yönettiği kolu geri
püskürttü. Muhammed Nadir Han’ın idare ettiği ordu ise demiryolu hattını kapatarak ciddi bir başarı
elde etti. Kandahar’dan hareket eden Abdülkuddüs Han’ın ordusu ise yoldaki olumsuz şartlardan dolayı
zamanında cepheye yetişemedi. Bir cephede İngilizlerin diğer bir cephede ise Afganların üstünlük
sağladıkları üçüncü gün Afgan-İngiliz savaşı ilerleme göstermedi. Bu sırada Kâbil’de bulunan İngiliz
temsilcilerin araya girmesiyle 3 Haziran 1919 tarihinde ateşkes ilan edilerek barış görüşmelerine geçildi.
(Yazıcı, 2011: 203)
Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşını sona erdiren 8 Ağustos 1919 tarihinde Ravalpindi’de imzalanan
anlaşmaya göre Afgan hükümeti ile İngiliz hükümeti arasında barış yapılacak, savaş sebebiyle sabık
emir döneminde İngilizler tarafından Afganistan’a gönderilen cephane ve savaş malzemeleri bundan
sonra Hindistan’a geçirilmesine müsaade edilmeyecek, önceki dönemlerden kalan ödemeler müsadere
edilecek, yeni emire herhangi bir ödeme yapılmayacak, iki ay sonra bir daha görüşülecek, Afgan
hükümeti, merhum emir tarafından kabul edilen Hint-Afgan sınırını kabul edecektir. Bu anlaşma ile
İngiliz hükümeti Afganistan’ı tanımış oldu. (Yazıcı, 2011: 204).
2. Loy Selam 1943-1973
"Loy Selam ya da gayretli ve nazik Şahımız" Afganistan Krallığı'nın milli marşıydı. Bu marşın dili
Farsçaydı ve 1943 ile 1973 yılları arasında kullanıldı. Bu şarkının şairi Muhammed Muhtar, bestecisi
Ferruh Efendi’dir. Rusların Afganistan hakimiyetini ele geçirme hayalleri Afganların 1809 yılında
İngizlizlerle dostluk anlaşması imzalamaları, ardından gelen üç Afgan-İngliz savaşıyla beraber
başlamıştır. Stratejik açıdan ehemmiyete sahip olan Afganistan 1809 yılından itibaren doğu ve batıyı
temsil eden İngiliz ve Rusların odak noktası olmuştur. İngilizler tarafından gerçekleştirilen üç işgal ve
Afganlar tarafından kazanılan üç bağımsızlıkta doğu ve batı çatışmasının bir parçası olan Rusların
doğrudan veya dolaylı olarak mutlaka etkisi olmuştur. Nitekim işgal dönemlerinde bazı Afgan
şehzadeleri ve hanedan büyükleri Ruskların hakimiyeti altında bulunan Taşkent’te ikamet etmişler,
Rusların maddi ve menevi desteklerini görmüşlerdir. İkinci Afgan-İngiliz savaşının kahramanı
Abdurrahman Han, on bir yıl Taşkent’te ikamet ettikten sonra Şubat 1880 tarihinde Rusların maddi ve
manevi desteğiyle ülkeye girerek İngiliz karşıtı grupları örgütlemiş ve liderlik etmiştir. Üçüncü kez
İngiliz işgalinden 24 Şubat 1919 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Afganistan’ı Rusya 27 Mart 1919
tarihinde tanıyarak İngiliz karşıtı bir atılımda bulunmuştur. Tüm bu çabalarının ardında İngilizler gibi
bir işgal sürecini hayal eden Ruslar, 1973 yılında Afganistan’da kraliyetin yerine Cumhuriyetin
kurulmasını sağlamış, 1979 yılında ülkeyi fiilen işgal etmiş, on yıllık bir yıpranmadan sonra meydanı
tekrar batılılara bırakarak 1989 yılında ülkeyi terk etmiştir.
Gerek coğrafi yakınlık açısından gerekse çıkar sahası olması açısından olsun Ruslar, Afganistan’ın
kuruluş yılı olan 1747’den bu yana yakından takip etmişlerdir. (Cargon, 2009: 23) İngilizlerin 1919
yılında Afganistan’da yenilgiye uğrayıp ülkeyi terk etmeleri Ruslara kaçırılmaz bir fırsatı da
beraberinde getirmiştir (Cargon, 2009: 24) Bu tarihten itbaren Rus yanlısı emir Abdurrahman Han ile
iletişim halinde olmuşlardır. Muhammed Nadir ve Muhammed Zahir Şah döneminde pasif bir siyaset
izleyen, başka bir ifade ile fırsatı bekleyen Ruslar, artık sıcak temas kurmaya başlamışlardır. 1963
yılında SSCB başkanı Birijnev Afganistan’a resmi bir ziyarette bulunmuş, kral Muhammed Zahir
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tarafından görekemli bir şekilde karşılanmıştır. Afganistan’daki düzen ve askeri alandaki gelişmişliği
gören SSCB yönetimi ülkenin işgali üzerine tam on yıl plan kurmuş, 1973 yılında Rusya’da bulunan
kralın amca oğlu Muhammed Davut’u ilk cmhurbaşkanı ilan ederek ülkeyi işgal etme planlarına
başlamıştır (Cargon, 2009: 239)
Çeviri:

Metin:

Ey gayretli ve şefkatli Kralımız

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﺎ
ﺍی ﺷﺎ ِﻩ ﻏﻴﻮﺭ ﻭ
ِ

Biz senin ruhuna itaat ediyoruz

ﻣﻄﻴﻊ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ
ِ

Biz sizin çocuklarınız
Biz sizin adanmışlarınızız

ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﻳﻴﻢ
ﻣﺎ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﺗﻮﻳﻴﻢ

Ey Kralımız!

ﺍی ﺷﺎ ِﻩ ﻣﺎ

Ey Kralımız!

ﺍی ﺷﺎ ِﻩ ﻣﺎ

Ey sevgili kralımız!

ﺍی ﺷﺎ ِﻩ ﻣﻠﺖﺧﻮﺍﻩ ﻣﺎ

3. Mill-i Surûd 1973-1978
Afganistan Cumhuriyeti Ulusal Marşı, Afganistan'da Davud Han tarafından Cumhuriyetin
kurulmasından sonra Afganistan'ın üçüncü milli marşıydı. Marş 1973'te onaylandı ve 1978'de atıldı.
İstiklal marşı birer Tacik Tacik Operası'nda, birer defa Sovyet Özbek Devlet Filarmoni Orkestrası
tarafından, iki defa da Salim Sarmast yönetiminde seslendirildi. Kraliyet çökmeden önce kralın
başbakanı ve amcaoğlu Muhammed Davut Han 1973 yılında SSCB Başkanı Kruschev’un resmi daveti
üzerine birliğin başkenti Moskova Kremlin Sarayına gitti. Kremlin, daha önceden planlanmış programa
göre iyi süslendi, kırk yıla yakın kraliyetle yönetilen bir devletin başbakanını ağırlamak için özenle ve
eksiksiz bir resmi karşılama töreni hazırlandı. (Duaguy, 2005: 13) Ruslar, Afganistan’da cumhuriyet
kurma planının gerçekleşmediğinde kendilerinin dünyada itibar kaybedeceklerini de göz önünde
bulundurarak dikkatli adımlar attılar. Muhammet Davut Han’ı istedikleri yönde etkilemek isteyen
Kruschev, sözlerine saltanatla yönetilen ülkelerin geri kalmışlığından, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin
refah içinde yaşadıklarından ve Rusya’nın geçmiş tarihinden bahsetmekle başladı. (Duaguy, 2005: 22)
Tarihçiler, Muhammed Davut’un da Kruschev’in dediklerini kafasını sallayarak onayladığını
aktarmaktalar. İşte bu esnada Kruschev, hedeflerinin gerçekleşeceğine inanır ve gerisini bir sonraki
geceye bırakmak üzere konuyu değiştirir. Afganistan’da saltanatın sonu geldiğini, Muhammed
Davut’un ilk cumhurbaşkanı olacağını ve SSCB’nin her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirir.
Ülkesinin parlak geleceğini hayal eden Muhammed Davut, SSCB’nin sinsi planlarını düşünmeden evet
onayını verir. Tarihi gecenin fatihi olan Kruschev, Muhammed Davut’un ellerini havaya kaldırarak
“Afganistan’da Cumhuriyeti Kuran Yaşasın Muhammed Davut” sloganını yükseltirken toplantıda
bulunan SSCB başbakanı, savunma bakanı ve KGB’nin başkanı da Kruschev’in sloganlarını
tekrarlarlar. (Duaguy, 2005: 17) Özetle saltanatın yıkılması SSCB’nin Afganistan’ın işgali için atılan
ilk adımı olur. Bu da Muhammed Davut’un realist olmayan saf ve iyi niyetli zafiyetiyle gerçekleşir.
Ülkesinin geri kalmışlıktan kurtarmak için her tür antlaşmaya hazır olur. Üzerine anlaşacağı konuyu
danışmayan ve doğrudan uygulamaya çalışan bir özelliğe sahip olan Muhammed Davut, ülkenin
kaderini Rusların eline bırakır, kırk yıllık istikrara son noktayı koyar.
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Çeviri:
Yer ve gök olduğu sürece
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Metin:
ﻮ ﭼﯽ ﺩﻩ ﻤﮑﻪ ﺍﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭی

Bu dünya inşa edildiği sürece

ﻮ ﭼﯽ ﺩﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺩﺍﻥ ﻭی

Bu dünyada yaşadığın sürece

ﻮ ﭼﯽ ژﻭﻧﺪی ﭘﻪ ﺩی ﺟﻬﺎﻥ ﻭی

Geri kalanı Afgan olduğu sürece
Her zaman Afgan olacak

ﻮ ﭼﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻳﻮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭی
ﺗﻞ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭی

Her zaman Afgan milleti ol

ﺗﻞ ﺩی ﻭی ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﺖ

Daima Cumhuriyet ol

ﺗﻞ ﺩی ﻭی ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺖ

Her zaman ulusal birlik vardır.

ﺗﻞ ﺩی ﻭی ﻣﻠﯽ ﻭﺣﺪﺕ

Daima Afgan Ulus Cumhuriyeti ol

ﺗﻞ ﺩی ﻭی ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺖ

Daima Afgan Ulus Cumhuriyeti ol
Ulusal birlik Ulusal birlik

4. Germ Şeh La Germ Şeh 1978-1991
Bu milli SSCB destekli komünistler döneminde söylenen ardından hürra şeklinde slogan atılan
marştır. Rusların desteğiyle devletin başına geçen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Davut, vatan sever
adımlar atmaya başlar. Başta Pakistan olmak üzere komşularına kafa tutarak bağımsızlık boy gösterisi
düzenler. Gerçekten de halkın gönlünü kazanmayı başarır. Onun hükümetini yıpratan ve muhalifler
tarafından birer propaganda aracı olarak kullanılan birkaç temel sorun bulunmaktadır. Bunların başında
hiç şüphesiz Muhammed Davut’un kabine ve kilit idarelere hak eden insanlar değil de layık olmayan
insanları yerleştirmiş olmasıdır. İkinci olarak Muhammed Davut’un “Beyaz Devrimin”de yer alanlara
hak etmedikleri rütbeler vermesi, müdürlüğü yürütemeyen kişilerin devrimcilik zırhına bürünerek
bakanlığa yükseltilmesidir. Üçüncü olarak Muhammed Davut’un kabinesindeki ideoloji farklılığından
kaynaklanan iç ihtilaflardır. Bunlar onun hükümetinin yıpranmasının temel nedenlerinden
sayılmaktadır. Muhammed Davut’un kabinesinde o kadar düzensizlik ortaya çıkar ki, bakanların bile
arasında çalışma uyumu gözükmez hale gelir. Hatta bu bakanlar yüzünden Muhammed Davut’un
hükümeti tenkit edilir ve muhaliflerin kara propagandalarına maruz kalmasınına sebep olur. (Begi,
2001: 19)
Muhammed Davut hükümetinin yıpranmasına sebep olan diğer bir nedense mutaassıp, tutucu
muhafazakâr kesimin kendilerini yalnız ve dışlanmış hissetmesidir. Bazı dindar kesimin ordu ve devlet
idarelerinden alınması bu durumu daha da alevlendirir, bunların çoğu Pakistan’a sığınır. Batının
desteğini alarak Muhammed Davut hükümetine karşı cephe oluşturmaya başlarlar. Başka bir mesele ise
Muhammed Davut’un dindarlığı ve vatanseverliğinden rahatsız olan içteki komünistlerin rahatsız
olmalardır. Bunlar da SSCB’nin desteğini alarak Muhammed Davut’un hükümetini yıpratmaya ve ona
karşı çalışmaya başlarlar. (Yusofi, 2013: 81)
Başka bir sebep ise Muhammed Davut’un SSCB’nin verdiği vaatlerden ümitsiz kalıp farklı çareler
araması ve aksi uygulamaların Rusları öfkelendirmesidir. İşte tüm bu olumsuzluklar, Muhammed Davut
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hükümetini yıpranması ve giderek yıkılmasına yol açmıştır. Muhammed Davut, uyumsuz çalışan
bakanlarının yüzünden siyasi krizle karşı karşıya kalmış, bilmeden düştüğü tuzaktan kurtuluşun
yollarını aramış ve herhangi bir neticeye varamamıştır. Çünkü muhafazakâr, tutucu gruplar Pakistan’a
sığınarak silahlı çatışmaya girmiş, devlete ait okul ve yolları yıkıp yakmaya başlamışlardır. Bunun
üzerine SSCB de Muhammed Davut’u yalnız bırakmıştır. Muhammed Davut, Ruslara güvenerek halka
verdiği vaatleri yerine getiremeyince Afganistan halkı da devletten ümitlerini kesmişlerlerdir. (Duaguy,
2005: 117).
İşte böyle bir çalkantılı dönemde Muhammed Davut, istikrarı sağlamak, gücü tekelinde tutmak için
yeni bir anayasa düzenlemeye karar verir. Bu yöntemle siyasi kargaşa ve krizden kurtulabileceğini,
yasal yollarla bir çıkış yolu bulabileceğini düşünür. Çünkü halk tarafından en çok eleştirilen yönü de
yasadışı uygulamalarından kaynaklanmaktaydı. O, anayasa yapma düşüncesini Mayıs 1976 tarihinde
halkla paylaşır, yeni anayasanın geleneksel halk meclisi “Loya Cirga” ile geleceğinin müjdesini verir.
Muhammed Davut, yeni anayasa yapmakla uğraşırken, mutaassıp muhalifleri ise Pakistan’da silahlı
örgüt kurarak sözde “İslam’ı koruma” sloganı altında batı ve bazı Müslüman devletlerin desteğini
alırlar. (Duaguy, 2005: 154)
Bu sırada Ruslar Muhammed Davut’u indirmek isterler. Afganistan kaynaklarında “Haft Sevr”
olarak geçen “Yedi Sevr Darbesi” SSCB’nin destelediği sol partilerin birleşerek 30 Nisan 1978 tarihinde
Afganistan’ın ilk cumhurbaşkanı Muhammed Davut’a karşı düzenlenmiş olan bir askeri darbedir. Bu
darbe sonucunda Cumhurbaşkanı Muhammed Davut ve ailesi yok edildi. Yerine ilk komünist
cumhurbaşkanı olarak Nur Muhammed Taraki oturdu. (Yusofi, 2013: 81) Darbe gerçekleşmeden önce
Halk Partisinin ordu sorumluları çoktan orduya nüfuz etmişlerdi. Sol görüşlü liderlerden hapse
atılmayan yegâne lider Hafizullah Emin’di. Emin, kendi evinde hapiste tutuluyordu. Ancak Emin, bir
hükümlü olarak evinde rahat durmuyor, oğlu vasıtasıyla sürekli orduyu kontrol ediyor ve orduda
bulunan düşük rütbeli bir asker olan Seyit Muhammed Gulabzuy ile sürekli irtibat kuruyordu. Emin,
diğer yandan da KGB sorumlusu ve SSCB Kâbil büyükelçiliğiyle sürekli temas halinde olup
kendilerinin zor durumda olduklarını, arkadaşlarının tutuklandıklarını öne sürerek askeri bir darbenin
zamanı geldiğini belirtmesine rağmen SSCB yetkilileri çok temkinli davranarak askeri bir darbe
yapmanın şartlarının olgunlaşmadığını dile getiriyorlardı. Ancak Emin, buna rağmen ordudaki
taraftarlarıyla irtibata geçrek planladığı darbeyi gerçekleştirdi. (Albayrak, 2004: 20)
Bu arada isyancılara engel olmak için şehrin kilit noktalarına konuşlandıran tankları sol görüşlü
askerler kontrol altına alarak devlet radyo televizyonu, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlık Köşkü
Arg’a doğru yürüdüler. Hava Kuvvetlerinde yardımcı olarak görev yapan Abdulkadir adlı alt rütbeli bir
asker, sol görüşlü askerlerden Gulabzuy’un aramasından sonra hava kuvvetlerini de ele geçirdiler.
Radyo Televizyon, Savunma Bakanlığı ve Köşkün yanındaki tankların seslerini duyan Savunma Bakanı
isyancıları bastırmak için güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini düşünerek harekete geçmez. İsyancılar
ise sırasıyla başkentin kilit noktalarını ele geçirdikten sonra havaya sevinç ateşi açarak gücü ele
geçirdiğini ilan ettiler. İsyancılar kendilerine karşı çıkan kol ordu ve jandarma birliklerini daha önceden
aldıkları önlemlerle etkisiz hale getirdiler. (Duaguy, 2005: 247)
Böylece Rus, hegemonyası altında olan ülke darbe üstüne darbe ile ezilir ve sıra bilfiil işgal
girişimine gelir. Burada vurgulanması gereken nokta ise doğu ve batının sık sık hegemonyası altındaki
ülkelerin yönetimini değiştirmek için kullandığı darbe yöntemidir. Bu yöntem günümüzde dahil doğu
ve batı devlerinin en çirkin yöntemidir. Peki neden sözde demokrasi yanlısı doğu ve batı devleri antidemokrasi bir yöntemle meşru hükümetleri şiddet kullanarak düşürürler? Bu sorunun yegane cevabı söz
konusu sömürgecilerin darbe yöntemiyle darbe yaptıkları ülkeleri siyasi, askeri ve iktisadi yönden
bitirerek tamamen kontrolleri altına almak istiyorlar. Nitekim bu konuda ne yazık ki başarılı da
olmuşlardır. Örnek vermek gerekirse 1973-1978-1979 yıllarında üst üste Afganistan’da darbe
düzenleyen Ruslar sonunda her yönüyle yıpranan ülkeyi rahat bir şekilde işgal ettiler. Batı bloğunun
temsil eden ülkeler de Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirdikleri darbelerle
devletleri bölmüş, parçalamış ve kolay bir şekilde hakimiyetleri altına almışlardır. Bu da sözde
demokrasinin bani ve hamisi olan batının kara yüzü, tutarsız ve çifte uygulamalarının tipik örneğidir.
Çeviri:

Metin (Peştuca)
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Isının, belki daha çok ısının!
Kutsal güneş
Ey özgürlük güneşi
Ey iyilik güneşi
Fırtınalar içindeyiz
Zafere giden yolu kesin
Ayrıca karanlık gecelerin yolu
Ayrıca ışık yolu
Askeri yol ile
Temiz kardeş yolu
Burası devrimci bir ülke
Şimdi işçiler
Bu aslanın mirası
Şimdi çiftçiler
Zulüm günleri geride kaldı
Savaş paralı askerler içindir
Biz dünyadayız
Barış ve kardeşlik istiyoruz
Biz zalimlere
Daha fazla özgürlük istiyoruz
Aynı yemeği istiyoruz
Bir ev istiyoruz, elbise istiyoruz
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 ﻻ ﮔﺮﻡ ﺷﻪ،ﮔﺮﻡ ﺷﻪ
ﺗﻪﺍی ﻣﻘﺪﺱ ﻟﻤﺮﻩ
ﺍی ﺩ ﺁﺯﺍﺩی ﻟﻤـﺮﻩ
ﺍی ﺩ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯽ ﻟﻤﺮﻩ
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ
ﭘﺮی ﮐ ﻩ ﺩ ﺑﺮی ﻻﺭﻩ
ﻫﻢ ﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﺷﭙﻮ ﻻﺭﻩ
ﻫﻢ ﺩ ﺭ ﺎﻳﯽ ﻻﺭﻩ
ﺳﺮﻩ ﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﻻﺭﻩ
ﭘﺎﮐﻪ ﺩ ﻭﺭﻭﺭی ﻻﺭﻩ
ﺩﺍ ﺍﻧﻘـﻼﺑﯽ ﻭﻁﻦ
ﺍﻭﺱ ﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻮ ﺩی
ﺩﻏﻪ ﺩ ﺯﻣﺮﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ
ﺍﻭﺱ ﺩ ﺑﺰﮔﺮﺍﻧﻮ ﺩی
ﺗﻴـﺮ ﺷﻮ ﺩ ﺳﺘﻢ ﺩﻭﺭ
ﻭﺍﺭ ﺩ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻧﻮ ﺩی
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮﺍﻟﻮ ﮐﯽ
ﺳﻮﻟﻪ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺭی ﻏﻮﺍړﻭ
ﻣﻮږﻩ ﺯﻳﺎﺭﺍﻳﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ
ﭘﺮﺍﺧﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻏﻮﺍړﻭ
ﻣﻮږ ﻭﺭﺗﻪ ډﻭډی ﻏﻮﺍړﻭ
 ﮐﺎﻟﯽ ﻏﻮﺍړﻭ،ﮐﻮﺭ ﻏﻮﺍړﻭ

5. Kale-i İslam Kalb-ı Asya 1991-1996-2001-2006
Kale-i-Islam Kalb-i-Asiya, 1919 yılında Kasım Afgan tarafından kaleme edilen Mücahitler dönemi
askeri marştır. 1992- 1999 ve 2002- 2006 yılları arasında Afganistan'ın milli marşı olarak kullanıldı.
Afganistan’da sol örgütler doğu bloğu SSCB’yi temsil ederken sağ örgütler de batı bloğunu temsil eden
ABD ve NATO’nun işbirlikçisi olmuşlardır. Afgan mücahitleri olarak dünyaya ün salan silahlı örgütler,
Pakistan üzerinden batının her türlü desteğini almışlardır. Sağ ve sol örgütler, doğu ve batı çatışmasının
aleti olmuşlardır. Mücahitler, cihad adı altında her ne kadar ülke içinde ve dışındaki samimi
müslümanların desteğini kazansalar da arkalarındaki destekçilerin batı olması hasebiyle başarıya
ulşamamışlar ve samimi olmadıkları için Afgan cihadı sonuçsuz kalmış, aksine iç savaşının neticesi
olarak Taliban’ın ortaya çıkmış, ülke batı tarafından resmen işgal edilmiştir. Burada vurgulanması
gereken nokta 1979 yılında batı destekli kurulan İran İslam Devriminin başarılı olup 1992 yılında
gerçekleştirilen Afgan İslam Devriminin başarsız olmasıdır. İran Devriminin başarılı olmasının altında
İran Mollalarının bilinçli ve vatansever bir şekilde hareket etmelerinden kaynaklanması kuvvetle
muhtemeldir. Böyle davrandıkları için kısa bir sürede kendilerini toparlayarak kendilerini batı
egemenliğinden kurtarmayı başarmışlar ve süratle bölgesel güç haline gelmişlerdir. Tabii burada
mezhebin önemi de gözden kaçırılmamaldır. Çünkü Şiî imamet anlayışına göre imamın (liderin) sözleri
bağlayıcıdır. İtaat edilmesi şarttır. Bunun da etkilisi olması muhakkaktır.
Afgan Mücahitlerinin başarsız olmalarının altında ise bilinçsiz bir şekilde hareket etmeleri, kişisel
hırs ve iktidar peşine takılmaları ve ulusal haklarının korunmasının ikinci plana bırakılmasından
kaynakdığı kabul görmüş bir yargıdır. Diğer cihetten İran devrimi konusunda başarsız olan batının
Afganistan meselesinde böyle bir hataya düşmemek için dikkatli hareket etmesi, mücahitlerin birlik
içinde olup vatanseverliğe bağlı bir örgüt halinde hareket etmelerine fırsat tanımamaları, aksine
örgütlere bölerek zayıflatmaları da başka birhakikattır. Nitekim batılı güçler böyle bir birliğin
oluşmaması, İran Mollaları gibi bilnçli hareket etmemeleri için tutcu Taliban Örgütünü kurarak ülkeyi
kolayı bir şekilde işgal etmeyi başardılar. Rus işgaliyle nice Müslümanlar katledilirken batı işgaliyle de
daha fazla Afganistanlı katledilmiş ve katledilmeye devam etmektedir. Ayrıca ABD’nin 2014 yılında
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile yaptığı uzun müddetlik güvenlik antlaşmasıyla ülkeyi uzun
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müddetli bir şekilde işgal etmiştir. Günmüzde de dahil ABD, Rusya, Çin, İran Taliban ile işbirliği
yapmakta, işgal altında bulunan hükümetle Taliban’ı savaştırmakta ve Müslüman kanı dökülmektedir.
Bu bölümde başta ABD olmak üzere batılı güçlerin Afganistan’ı işgal etmelerine sebep olan sağ görüşlü
partiler değerlendirilmiştir.
Çeviri

Metin (Farsça)

İslam Kalesi, Asya'nın kalbi, ebedi, özgür Aria ülkesi

 ﺁﺯﺍﺩ ﺧﺎک ﺁﺭﻳﺎ،ﻗﻠﻌﻪٔ ﺍﺳﻼﻡ ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ

Tanrı'nın güçlü adamlarının büyük kahramanlarının
doğum yeri

ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺳﻨﮕﺮ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍ

Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber
Cihat alanındaki inancın bıçağı zulmü durdurur
Afganistan'ın özgür ulusu dünyada başarısızlığa
mahkûm
Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber
Kuran sisteminde bayrağımız imanın bayrağıydı.
Milli birliğimizde birleştik, birleştik ve birleştik.
Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber
Sevinin, sevinin, sevinin, ey vatan, Tanrı'nın yasasının
ışığında
Özgürlük meşalesi gururlu insanlara dönsün

ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ
ﺗﻴﻎ ﺍﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺖ
ﻣﻠﺖ ﺁﺯﺍﺩ ٔﻩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻥ ﺷﮑﺴﺖ
ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ
ﺩﺭ ﺧﻂ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﺑﻮﺩ
ﻫﻢﺻﺪﺍ ﻭ ﻫﻤﻨﻮﺍ ﻭ ﻫﻤﺰﺑﺎﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ
ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ
ﺷﺎﺩ ﺯی ﺁﺯﺍﺩ ﺯی ﺁﺑﺎﺩ ﺯی ﺍی ﻭﻁﻦ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﺍ
ﻣﺸﻌﻞ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺭﺍ ﺷﻮ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ

Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber

6. Afganistan İslam Emirliği (müziksiz) 1996-2001
Batı ve bazı Müslüman devletlerin destekleriyle Pakistan’da faaliyet gösteren bahsi geçen Yedili
Mücahit grup ile İran’ın desteklediği Sekizli Şii Örgütler birleşerek komünist bir yönetim olan Dr.
Necibullah hükümetine son vererek İslami bir hükümetin kurulmasını sağladılar. Ancak kendi
aralarında anlaşamayınca ülkeyi bitmeyen bir iç savaşa sürüklediler. (Duaguy, 2005: 467) SSCB’ye
karşı bu örgütleri destekleyen batı da bu örgütlerin başarsızlık ve anlaşamazlıklarını göz önünde
bulundurarak yeni bir seçenek aramaya çalıştı. Bu hareketin adı medrese talebeleri anlamına gelen
Taliban’dır. (Ensârî, 2015: 15) Taliban, Pakistan, BM ve ABD tarafından kendi hedefleri doğrultusunda
Quetta şehrinde eğitilirken Afganistan’da yeni İslam Hükümeti oluşturan 15’li İslami örgütler kendi
aralarında iktidar kavgası ile meşgul olmuşlardı. Afganistan’a Taliban’ın gönderilmesi için bir bahane
gerekirdi. Nitekim bu arada Pakistan, kendi ticaretini geliştirmek için Orta Asya devletlerine yayılarak
sürekli ticaret kervanılar gönderirdi. Bir ara Pakistan’ın Orta Asya devletlerine doğru ilerlemekte olan
ticaret kervanı Kandahar ilinin Spin Böldek bölgesinde yerel bir komutanın askerleri tarafından
yağmaya uğrar ve Pakistan’a yüklü miktarda mali zararda bulunur. (Duaguy, 2005: 470)
Bu durumu hazmedemeye Pakistan, yıllardır beslediği Taliban örgütünü devreye sokar, 1994
yılında Taliban’ı bölgeye gönderir. (Ataie, 2014: 149). Güçlü bir şekilde saldırıya geçen Taliban, kısa
bir sürede askeri bölgeleri ele geçirir, Pakistan kervanını yağmalayan komutanın askerleriyle beraber
katleder, yağmalanan Pakistan kervanlarını tekrar geri alarak Pakistan’a teslim ederler. Böylece Spin
Böldek bölgesinin tamamı Taliban’ın eline geçer. Devlet Başkanı Rabbani, bu olayı sıradan bir
hadiseymiş gibi gösterir ve fazla dikkate almaz. Ancak Rabbani’nin dikkate almadığı Taliban Örgütü,
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bir ay gibi kısa bir sürede Pakistan’ın sınırında bulunan Kandahar gibi kilit bir şehri ele geçirir. Kısa bir
sürede tüm Afganistan’a hakim olurlar. (Duaguy, 2005: 471)
Çeviri

Metin (Peştuca)

Kırmızı kanla koruruz burası şehitlerin yurdudur
Burası kahramanların evi
Taşlarınız ve şifalı otlarınız bizim için incidir, çiçek gibi
üzerlerine kan dökülür.
Köyü kim ele geçirebilir
Bu aslanların yuvası

 ﺩﺍ ﺩ ﺷﻬﻴﺪﺍﻧﻮ ﮐﻮﺭ،ﺳﺎﺗﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻭ ﻭﻳﻨﻮ
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺗﻮﺭﺍﻧﻮ ﮐــﻮﺭ
 ﻭﻳﻨﻪ ﭘﺮې ﺗﻮی ﺳﻮې ﺩﻩ، ﻣﻮږﻩ ﺗﻪ ﻟﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ،ﺳﺘﺎ ﮐﺎ ﻲ ﺍﻭ ﺑﻮ ﻲ ﻮﻝ
ﺳﺮﻩ ﻟﮑﻪ ﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ
ﮐﻠﯽ ﻮک ﻧﻴﻮﻻی ﺳﻲ ﺩﺍ ﺩی ﺩ ﺯﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮﺭ
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺗﻮﺭﺍﻧﻮ ﮐــﻮﺭ

Burası kahramanların evi
Hayat bizim olduğu müddetçe bizi daima hür tut, hayat
bizim olduğu müddetçe tarihini hatırla.

 ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺳﺎﺗﻮ ﻮ،ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻞ ﺍﺯﺍﺩ ﺳﺎﺗﻮ ﻮ ﭼﻲ ژﻭﻧﺪﻭﻥ ﺯﻣﻮږ
ﭼﻲ ﻭﻱ ژﻭﻧﺪﻭﻥ ﺯﻣﻮږ
ﺩې ﮐﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﻭﺳﯥ ﺩﺍ ﺩی ﺩ ﺑﺎﺯﺍﻧﻮ ﮐﻮﺭ

Burası Bazan'ın yaşayacağı yer burası Bazan'ın evi
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺗﻮﺭﺍﻧﻮ ﮐــﻮﺭ
Burası kahramanların evi
Ey güzel vatanım senden yerimi alma ey güzel çimen,
yerimi senden alma.
İngilizce değilse aç
Burası kahramanların evi
Hamamböceklerinin çoğu Ruslara teslim edildi, Shindy
ise her düşmanın hedefi oldu.

 ﺍی ﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺯﻣﺎ ﺎﺭ،ﺍی ﺮﺍﻧﻪ ﻭﻁﻦ ﺯﻣﺎ ﺎﺭ ﺷﻤﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻧﻪ ﺯﻩ
ﻣﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺯﻩ
ﺧﻼﺹ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺍﻧ ﺮﭔﺰ ﻧﻪ ﻭﻭ ﺷﻮ ﺩ ﺍﻭﺭﺳﺎﻧﻮ ﻮﺭ
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺗﻮﺭﺍﻧﻮ ﮐــﻮﺭ
 ﺷﻨ ﻱ ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺩ ﻤﻦ،ډﭔﺮﻱ ﮐﮑﺮۍ ﻮﺭﻩ ﭘﺎﺗﻲ ﺩ ﺭﻭﺳﺎﻧﻮ ﺷﻮې
ﻭﺍړﻩ ﺍﺭﺯﻭ ﺎﻧﻲ ﺷﻮې
ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮﻡ ﺷﻮﻟﻮ ﺩﺍ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻮﺭ

Herkes bunun Afganların evi olduğunu biliyordu.
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺗﻮﺭﺍﻧﻮ ﮐــﻮﺭ
Burası kahramanların evi

7. Milli Surûd 2006-2021
ABD müdahalesi sonrası Mayıs 2006 tarihinde Milli Surûd başlığı altında yeni bir milli marş kabul
edildi. Marşta Afganistan etnik grupları Belüç, Özbek, Peştun, Hazara, Türkmen, Tacik, Arap, Gucer,
Pamiri, Nuristani, Barahavi, Kızılbaş, Aymak ve Paşayıların isimleri zikredildi. Marşın sözleri Abdul
Bari Jahani tarafından ve müzik Alman-Afgan bestecisi Babrak Wassa tarafından hazırlandı. 31 Ağustos
2021 tarafından kaldırıldı. ABD bu hedeflerine yasal yollardan ulaşmak için ülkeyi ele geçirme yollarını
arar. 2001 yılında Afganistan’da geçici hükümet kurmak için Bonn Konferans’ını hazırlar. Konferansa
Taliban dışında Afganistanlı tüm örgütler ve Afganistan işlerine müdahil tüm komşu ülke temsilcileri
davet edilir. Konferanstan çıkan neticeye göre Hamid Karzai geçici cumhurbaşkanı seçilirken, BM
Güvenlik Konseyi başkent Kâbil’i Taliban’ın kontrolünden kurtarılması için birkaç devletten oluşan
barış gücü göndereceğini kararlaştırır. 15 Eylül 2001 tarihine gelindiğinde Afganistan’a barış gücü
gönderecek olan ülkelerin sayısı başta ABD ve İngiltere olmak üzere 15’e yükselir. (Han, 2003: 117;
Andican, 2003: 747) Böylece resmen batı işgali başlamış olur. Günümüze kadar devam eden ve sonu
belirsiz bir felaketin ilk adımı atılır. Afgan liderleri maalesef buna ön ayak olurlar. Kendi elleriyle
ülkelerinin istiklal ve istikbalini yabancılara teslim ederler.
Afganistan’a gönderilecek uluslararası gücün altı ay kadar görev yapacağı ilk üç ayda kumandanın
İngiltere’nin elinde olması kararlaştırılır. Uluslararası barış gücü eskiden kuzeyde nüfuz sahibi olan
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Taliban karşıtı Raşit Dostum’la irtibata geçer. Dostum’un karadan, uluslararası güçlerin havadan
saldırıya geçmesi üzerine anlaşmaya varılır. Kuzeyden saldırıya geçen Dostum, kısa bir sürede Kuzey
Afganistan’ı tamamen Taliban’dan tasfiye eder. Ülkenin kuzey doğusunda olan Ahmet Şah Mesut’un
yönettiği örgüt ile birleşerek Kâbil’i ele geçirir ve geçici devlet başkanı Hamid Karzai başkent Kâbil’e
çağırılır. (Şarık, 2009: 292)
Böylece havadan batılı güçlerin, karadan Kuzey İttifakını oluşturan General Dostum ve Ahmet Şah
Mesut’un saldırılarıyla dört yıllık Taliban hükümetine son verilir. (Polat, 2006: 108) Bunun ardından
Afganistan’ı yeniden yapılandırmak için Uluslararası Tokyo Konferansı düzenlenir, konferansa katılan
Türkiye dâhil 25 ülke 15 milyar dolar yardımında bulunur. (Duaguy, 2005: 518) 2001’de Taliban
nerdeyse tamamen yok olur. Afganistan halkı da artık yabancı güçlerin ülkelerinden çıkmasını isterler.
Böyle bir dönemde nasılsa Taliban örgütü 2005 yılı sonrasında tekrar boy göstermeye çalışırlar, canlı
bombalar ve terör eylemleriyle gündeme gelirler. 2012 yılına gelindiğinde Afganistan yetkililerini
müzakere masasına çekebilecek güce sahip olurlar, 3 Ocak 2012 tarihinde Katar’da ofis açılır. (Özer,
2004: 158).
2014 yılına gelindiğinde Taliban daha güçlenir, artık ABD’nin başının çektiği batı güçlerin ülkede
kalmasına meşru bir zemin hazırlanır. Artık batılı güçler Taliban’ı tekrar yaşatmak üzere farklı
yöntemlerle ikmal etmeye çalışırlar. Bazen havadan yanlışlıkla atılan gıdalar, mühimmatlarla bazan da
güvenlik noktalarının silah ve tanklarını koyrak taktik adına terk etmeleriyle güçlendirler. Diğer taraftan
Taliban’la aynı etnik gruptan olan devlet başkanı Muhammed Eşref Gani, Taliban esirlerini topluluklar
halinde hapishanelerden salıverir. Bugün Taliban örgütü ülkenin kırsal bölgelerini tamamen ellerinde
tutmaktadırlar. Barışın gelmesi için yabancıların ülkeden çıkmalarını şart koşarlar, arkasından
Moskova, Katar, İslam Abat ve Tahran gibi yerlerde yabancı devletlerle müzakere ederler. Ülke halkı
savaştan bıkmış, patlama ve canlı bombaların patlaması gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Kuzeydeki Özbek ve Türkmenlerin bile 12-18 yaşındaki gençleri ellerine silah almış, kendilerini
Allah’ın askerleri ve mücahitler olarak ilan etmişlerdir. Karşı tarafta ise geçimini sağlamak üzere 200
dolar karşılığında polis ve askerlik görevini seçen paralı memurlar. Batılı bakar, Afgan Afganı katlı
eder. Ülkede ajanlar cirit atar, Özbek Özbek’i, Türkmen Türkmen’i, Tacik Tacik’i, Peştun Peştun’u
acımdan İslam’ın yanlış yorumuyla tekfir ederek öldürürler.
Ocak 2019 tarihi itibarıyala ABD Taliban’ın temsilcilerinden Molla Abdulgani’yi Pakistan’adaki
hapis hayatına son vererek Katar’a götürmüş, Taliban’ın temsilcisi olarak göstermiş, Afganistan
hükümetinin müdahil olmadığı görüşmelede Amerikan’yı Afganistan asıllı ve ABD vatandaşı Zalmay
Halilzad temsil etmiştir. Alınan bilgilere göre ABD ile Taliban 18 ay içinde ABD’nin Afganistan
çekileceği, Taliban’ın Deaş ve El-Kaide örgütlerine yer vermeyeceği anlaşılmıştır. Fakat bu ve ardından
Mayıs 2019 tarihinde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Ancak şu bir gerçektir ki, ABD’nin
Afganistan hayali kolay bitecek, çabuk sonra erecek gibi gözükmemektedir. Bu arada Rusyanın da
Afganistan hakimiyet mücadelesinden vazgeçmediğinin altını çizmek gerekir. ABD Katar’da Taliban’la
görüşürken, Moskova’da Ruslar görüşmelerine devam etmekte ve yine Afganistan’ın geleceği için
paylarını düşünmekteydi. 31 Ağustos 2021 tarihinde ise başta ABD ülkeyi yeniden Taliban’a
devrederek ülkeyi terk ettiler.
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Çeviri
Bu ülke Afganistan
Bu onur her Afgan'a aittir.
Ev barışın evidir
Her çocuk bir kahramandır
Bu ülke herkesin evi
Belüch'ten, Özbeklerden
Peştun ve Hazara mıydı
Türkmen, Tacik
Onunla birlikte Arap, Gujarat
Pamirler, Nuristanlılar
Brahui, Kızılbaş
Hem Aimaq hem de Sivrisinek
Bu ülke her zaman parlayacak
Gökyüzünde parlayan güneş gibi
Asya'nın göğsünde olacak
Kalp sonsuz olduğu için
İsim senin doğru liderin
Allahu Ekber deyin Allahu Ekber deyin

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Metin (Peştuca)
ﺩﺍ ﻭﻁﻦ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩی
ﺩﺍ ﻋﺰﺕ ﺩ ﻫﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩی
ﮐﻮﺭ ﺩ ﺳﻮﻟﯽ ﮐﻮﺭ ﺩ ﺗﻮﺭی
ﻫﺮ ﺑﭽﯽ ﻳﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩی
ﺩﺍ ﻭﻁﻦ ﺩ ﻮﻟﻮ ﮐﻮﺭ ﺩی
 ﺩ ﺍﺯﺑﮑﻮ،ﺩ ﺑﻠﻮ ﻮ
ﺩ ﭘ ﺘﻮﻥ ﺍﻭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻭﻭ
 ﺩ ﺗﺎﺟﮑﻮ،ﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ
 ﻮﺟﺮ ﺩی،ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻋﺮﺏ
 ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻥ،ﭘﺎﻣﻴﺮﻳﺎﻥ
 ﻗﺰﻟﺒﺎﺵ ﺩی،ﺑﺮﺍﻫﻮی ﺩی
 ﻫﻢ ﭘﺸﻪ ﻳﺎﻥ،ﻫﻢ ﺍﻳﻤﺎﻕ
ﺩﺍ ﻫﻴﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻞ ﻠﻴ ی
ﻟﮑﻪ ﻟﻤﺮ ﭘﺮﺷﻨﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﮐﯽ ﺩ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ
ﻟﮑﻪ ﺯړﻩ ﻭی ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ
ﻧﻮﻡ ﺩ ﺣﻖ ﻣﻮ ﺩی ﺭﻫﺒﺮ
ﻭﺍﻳﻮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﻭﺍﻳﻮ ﷲ ﺍﮐﺒﺮ

Sonuç
Doğu ve batının Afganistan hâkimiyet mücadelesiyle ülkenin içinde barındırdığı farklı etnik
gruplar milli marş ve bayrak şeklinin sürekli değiştirir hale gelmiştir. 1926 yılından 2021 yılına kadar
tam yedi kere istiklal veya ulusal marşı yazıldığı tespit edilmiştir. Afganistan’ın kuruluş tarihi 1747
olmasına rağmen ülkede ilk kez 1919 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazanmasıyla beraber 1926
yılında ilk sözsüz istiklal marşı söylenmeye başlamıştır. 1973 yılına kadar yönetilen ülkenin milli
marşında kral övülmüş ve krala dua edilmiştir. 1973 yılında SSCB’nin desteğiyle kurulan Cumhuriyet
marşında ulus bilinci geliştirilmeye çalışılmıştır. 1978-1991 yılları arasında terennüm edilen komünist
hükümetler döneminde özgürlük, devrimcilik, işçi ve emekçilik üzerine durulmuştur. Mücahitlerle
Taliban döneminde İslami şiarları verilmiş, vatan sevgisine vuruğu yapılmıştır. 2001 ABD müdahalesi
sonrası oluşturulan hükümetler döneminde kaleme alınan milli marşta ülkenin büyük etnik gruplarının
isimleri zikredilmiş, Allah büyüktür anlamına gelen Allah’u Ekber cümlesiyle bitmiştir. Günümüze
kadar yedi kere yazılan marşların dili genel Peştuca ve Farsça (Darice) olmuştur.
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FERDİNAND TÖNNİES’İN CEMAAT VE CEMİYET KAVRAMLARI IŞIĞINDA MEHMET
AKİF’İN ŞİİRİ
Koray ÜSTÜN

Giriş
Ferdinand Tönnies1; toplumsal değişmeler, suç ve intihar, kentleşme ve endüstrileşme üzerine
ortaya koyduğu teorilerle klasik sosyoloji çalışmalarına büyük katkılar sağlamakla birlikte onun en iz
bırakan çalışması 1887’de yayımladığı, Türkçeye “Cemaat ve Cemiyet” olarak çevrilen kitabı
Gemeinschaft und Gesselschaft olmuştur. Sosyolojinin çalışma alanlarına yönelik yaptığı tasnifinde
teorik/saf teknolojiye ayrı bir başlık açan Tönnies, bu başlık altında ideal tip kavramlarından ve statik
ya da durağan haldeki toplumsal varlıklardan oluşan bir sistem kurmuştur2. Bu sistemin temel taşları ise
doğal irade ve rasyonel irade kavramlarına dayanan cemaat ve cemiyetlerdir.
Kiel Üniversitesinde çalışan Tönnies, şehrin hızla endüstriyel bir merkeze dönüşümüne tanıklık
etmiş, toprak aristokrasisinin Prusya ordusunu güçlendirmek adına sanayileşme yönelimini köy
yaşamının zirai üretimin ölümü olarak okumaya meyletmiş ve cemaat formunun hızla ortadan
kaybolduğunu düşünmüştür. Şehir yaşamı, kapitalizmin dinamizmi, hızlı bireyselleşme ve yaygınlaşan
rasyonalite Tönnies’in büyü bozumu olarak gördüğü bir deneyime dönüşmüştür. Bu deneyim ve
gözlemlerden hareketle deneysel kültür biçimleri olarak komünizm ve sosyalizm incelemesi Cemaat ve
Cemiyet’i yayımlayan Tönnies, insan gruplarının hukuki, siyasi, iktisadi davranışlarını iki ana yapı
üzerinden okuyup açıklamayı hedeflemiştir (Aksakal, 2019, s.11). Endüstrileşme/kentleşme ile
geleneksel tarım toplumu arasında zıtlık görerek her iki yapıda da insan iradesi olmakla birlikte etki ve
çıktı olarak farklı tiplerin doğduğunu savunan Tönnies, mizaca ve karaktere bağlı gerçek/doğal bir
iradenin yanında belirli bir amaca ulaşmak için araçları farklılaştırabilme ve en uygun aracı seçebilme
kapasitesine bağlı olan kavramsal/yapay bir iradenin varlığından söz etmiştir. Ona göre doğal iradeler,
cemaatleri; rasyonel iradeler ise cemiyetleri yaratmaktadır.
Cemaatler, Tönnies’in geleneksel kırsal topluluklarla ilişkilendirdiği, aile veya dostluk ilişkileri
içinde birbirine bağlı olan insanların arasındaki kişisel, yakın ve sürekli insan ilişkilerini içeren bir
toplum tipidir. Cemaatler; akrabalık, arkadaşlık ve komşuluklardan oluşan, bireysel çıkarlara değil,
ortak çıkarlara dayalı ortak bir yaşam tarzının ve güçlü bir toplumsal dayanışmanın görüldüğü, temel
olarak gelenek ve göreneklerden doğan yazısız normlara dayanan, ekonomik açıdan tarıma dayalı,
entelektüel açıdan dinin ve sanatın hâkim olduğu toplumlardır. Cemiyet (gesellschaft) kavramı ise,
cemaat kavramının zıttı olan her şeyi içeren bir kavramdır. Tönnies cemiyet kavramıyla endüstrinin ve
ticaretin egemen olduğu modern kent yaşamında insanların diğer insanlarla yakın duygusal ilişkilerden
çok çıkara dayalı, rasyonel, hesaplı ilişkiler kurdukları, cemaate oranla daha hızlı, rekabetçi ve dinamik
bir yaşam sürdükleri toplumları ifade etmektedir (Gönç Şavran, 2011: 139-141). Gönç Şavran’ın

1
2

Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
Tönnies’in yaşamı ve akademik kariyerine dair detaylı bilgi için bkz. Oetting (?), Güner, 2009.
Tönnies, teorik sosyolojiyi beş alana ayırmaktadır: i. Cemaat / Cemiyet Kavramsallaştırması. Cemaat ve cemiyet kavramları,
Tönnies’in geleneksel kırsal yaşam tarzı ile modern kentsel yaşam tarzını karşılaştırma amacına, yani analitik bir amaca yönelik
olarak oluşturulmuş ideal tiplerdir. ii. İlişkiler ya da Toplumsal Varlıklar Teorisi. Tönnies cemaat ve cemiyet kavramlarını
kullanarak toplumsal varlıkları farklılaştırır. Toplumsal varlıklar (a) toplumsal ilişkiler (b) kolektifler ve (c) toplumsal örgütler
ya da şirketlerdir. iii. Toplumsal Normlar. Tönnies toplumsal ilişkilerde düzenliliği sağlayan üç tip toplumsal norm olduğunu
belirtir, bunlar (1) düzen (2) hukuk ve (3) ahlaktır. iv. Toplumsal Değerler. Tönnies toplumsal değerleri üç gruba böler. Bunlar;
ekonomik, politik ve entelektüel/ruhani değerlerdir. v. İnsan Çabası Sistemleri (Toplumsal kurumlar teorisi). Bu sistemler üç
grup halindeki toplumsal değerlerin Cemaat ve Cemiyet içinde yer alan biçimleri olarak görülebilir. Bu açıdan ekonomik
sistemler arasında ev endüstrisi, kent ekonomisi, tarım, ulusal ekonomi ve dünya ekonomisi yer alır. Politik sistemler hukuk,
koruma ve anayasalardır. Entelektüel/ruhani sistemler ise din, sanat, felsefe, bilim ve eğitim sistemleridir. (Tönnies’den
akt.Gönç Şavran, 2011: 138-139). Detaylı bilgi için Güner, 2019, s.96.
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Armağan’dan aktardığı aşağıdaki tasnif, bu iki kavram arasındaki ayrımı daha öz bir biçimde
göstermektedir.
CEMAAT

Biz duygusu egemendir.

Dayanışma ortak isteme dayalıdır.

Ortak mülkiyet egemendir.

Topluluğun ortak çıkarları bireysel
çıkarlardan önce gelir.

Dayanışma organik bir dayanışmadır.

Toplumsal yaşamda töreler egemendir.

İnançların ve dinin önemli bir ağırlığı
vardır.

CEMİYET

Ben duygusu egemendir.

Dayanışma bireysel isteme dayalıdır.

Bireysel mülkiyet egemendir.

Bireysel çıkarlar ortak çıkarlardan önce
gelir.

Dayanışma mekanik bir dayanışmadır.

Toplumsal yaşamda moda ve geçici
zevkler egemendir.

İnançlar ve din yerine kamuoyu ve
öğretiler egemendir.

Armağan&Armağan’dan akt. Gönç Şavran, 2011: 141
Şehir yaşamı ile birlikte ortaya çıkan kamusal alanların kırsaldaki cemaat yapısını bozduğunu
savunan Tönnies’e göre şehirlerdeki insanların birbirlerine yaklaşmaları birliktelik hissinden ziyade
dayatma ve kurallar hiyerarşisinin kaçınılmaz bir sonudur. Kırsal-kentsel, geleneksel-modern,
duygusal-rasyonel ikiliklerinden hareketle insanoğlunun doğasını irdeleyen Tönnies, bu zıtlıkların farklı
gruplar doğurduğunu, cemaatin gerçek organik yaşama ve hakiki, dayanıklı birlikte yaşam vasıtalarına
sahip iken cemiyetin zihinde var olan mekanik bir yapı olduğunu savunmaktadır. Cemaat ve cemiyet
gruplarının birbirini tamamladıkları düşüncesindeki Tönnies, çatışma değil farklı kökenden gelen iki
ayrı yapı olduğu fikrindedir. Cemaat, yaratılmasına ihtiyaç duyulmayan “insan iradesinin eksiksiz bir
birliği” olup başlangıçta anne-çocuk, erkek-kadın (eş-çift) ve kardeş ilişkileri ile temsil edilmektedir.
Aynı hedef ve amaç için birlikte çalışma yoluyla cemaatin, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık biçimleri
de cemaatleri kurmaktadır. Ona göre, cemaatler, bütün yaşamı belirlemektedir. Kavim, boy, toprak,
bölge, sınır, köy veya kasaba gibi farklı yapı ve düzenin aile fikrinde içerilmesi sonucunda hepsi cemaat
gerçekliğinin evrensel ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu yapıların hiçbiri kurulmuş ya da yaratılmış
değildir. Aksine, insan iradesinin doğal biçimleri olarak var olan, karşılıklı sahipliğin zevkini yaşatan
yapılardır. “Toplum teorisi, topluluk teorisinde olduğu gibi birbiriyle barış içerisinde yaşayan, fakat bu
defa temelden bağlı olmayan, aksine birbirinden temel olarak ayrı bir insan grubu inşa eder. Toplulukta,
birbirlerini ayıran her şeye rağmen bir arada kalırlarken, toplumda, birbirlerini bağlayan her şeye
rağmen ayrı kalmaktadırlar” (Tönnies, 2019: 98). Cemiyetlerde herkes tek başınadır ve diğer herkese
karşı bir gerilim durumundadır. Hiç kimse karşılığında eşit bir takas imkânı olmadan birine bir şey
vermez. İşte bu takası kuran irade Tönnies’e göre sözleşmedir. İki farklı birey iradesi, bir noktada ve
uygun zamanda kesişir ve rasyonel iradelerin devrede oluşuyla bilinçli bir işbirliği yaratılır (Wagner,
2019). Cemaat, geleneksel toplumların; cemiyetler ise modern toplumların ideal yapılarıdır.
Tönnies’e göre; her türden samimi, rahat ve dışa kapalı birlikte yaşayışlar, topluluk yaşamı olarak
anlaşılmaktadır3. Toplum kamusal yaşamdır, dış dünyadır. İnsanlar toplulukta doğumlarından itibaren
iyisiyle kötüsüyle kendilerini halkıyla bağlanmış/birleşmiş bulur. İnsan topluma ise, yabancı bir
diyarmış gibi dâhil olur. Genç bir adam yoz bir topluma karşı uyarılır, ama dilimizde ‘yoz topluluk’
diye bir ifade yoktur (2019: 34). Bireyselliğin sanayileşme sonrası gündelik yaşama etkisi ile birlikte
cemaatten cemiyete geçişin başladığını ifade eden Tönnies, cemiyetlerin hukuki bağlar ve ekonomik
ilişkilerle birbirlerine yaslandıklarını söylemektedir. Cemaatlerdeki bireyler arasındaki biyolojik bağ
burada psikolojik bir bağ şeklindedir.

3

Tönnies’in Türkçe literatürde ‘cemaat’ ve ‘cemiyet’ olarak yer bulan tanımları; 2019’da yayımlanan Cemaat ve Cemiyet’te
‘topluluk’ ve ‘toplum’ olarak çevrilmiştir.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

465

Birbirlerinden üstün tutmadığı iki tip gruba dair ortaya koyduğu teorileri, zamanla güncelleyen
Tönnies, hem kendinden önceki düşünürler, hem çağdaşları hem de kendinden sonraki çalışmacılarla
düşünsel bir alışveriş kurduğu göz önünde bulundurulduğunda, onun iradenin çeşitliliğine yasladığı,
ekonomik yapılardan doğan farklılıklar üzerine inşa ettiği ve davranış modellerini betimlediği teorisinin
geçerliliğinden söz etmek mümkündür.
Mehmet Akif’te ‘Cemaat’ ve ‘Cemiyet’ Ayrımı
İçinde yaşadığı toplumun meseleleri üzerine inşa ettiği şiiriyle Türk edebiyatında büyük bir yer
tutan Mehmet Akif Ersoy, ahlaki prensiplere bağlı olarak yaşamış bir karakter adamıdır. O, toplum
karşısında aktif bir tavır almış, uygun görmediği davranışları ve düşünceleri, sert tenkitler yaparak
şiirlerinde belirtmiştir (Ercilasun, 2014, s.307). Bütün toplum katmanlarına konuşur Âkif’in şiiri.
Memleket meseleleriyle örülüdür dokusu. Halka, aydınlara, yöneticilere, yönetilenlere; yaşlıya ve
çocuğa, hocaya ve edebiyatçıya, âlime ve askere; meyhanedeki sarhoşa ve cami cemaatine seslenir.
Hepsine o bilinç düzeyinden, o kuşatan dünya görüşünden ama samimi, içten, kimi zaman kızgın kimi
zaman müşfik bir sesle seslenir (Alver, 2008, s.353). Denilebilir ki Âkif, bütün sanatını, zekâsını,
enerjisini, cemiyet uğruna feda etmiştir (Polat, 2012: 159). Tönnies’in perspektifinden tanımladığı
cemaat ve cemiyet olgusu perspektifinden Akif’in şiir dünyasına bakıldığına şairin irade, insan, din,
birlik kavramları üzerinden bu toplulukları gördüğünü söylemek mümkündür. İçinde bulunduğu
toplumun her meselesini kendi meselesi addeden, İnci Enginün’ün deyişiyle, “sokağın çamurundan
başlayarak cemiyetin her şeyi ilgilenen” (1983: 173) şair, içinde bulunulan durumdan haberdardır ve
onun en büyük arzusu bu sorunların üstesinden gelmektir.
Akif, II. Meşrutiyet döneminin en çalkantılı yıllarında adını duyurmakla birlikte, ülkede yaşanan
olumsuzluklar karşısında toplumsal seferberliği hızlandırma yoluna gitmiştir. Bir tarafta statüye, güce
önem veren, siyasî bütünlükten yoksun, otorite boşluğunun yanı sıra ahlakî yozlaşmanın at başı gittiği
bir iktidar grubu vardır; diğer yanda ise dinî bir örgütlenmeyle yapılanmış, üzerinde devletin etkisini
hisseden, geçim sıkıntısı çeken cemaatçi bir yapı, yani yönetilenler. Ordu, maliye, mektep, medrese, aile
kurumu gibi devletin birçok müessesesi çökmüş durumdadır. Çıkarcılığın, dalkavukluğun, fitnenin,
haksızlığın, doymazlığın, korkaklığın ve aymazlığın her türlü ahlakî ve insanî değerin önüne geçtiği,
sosyal bozuklukların hat safhada olduğu bir ortam söz konusudur. II. Meşrutiyet gerek yönetimiyle
gerekse vaat ettikleriyle bekleneni karşılamadığı gibi, ülke içinde çeşitli bölünmelere, ideolojik
ayrımlara da yol açmıştır (Kavas, 2009, s.179).
Mehmet Akif’in şiirleri üzerine yaptığı değerlendirmelerde Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkan
dönüşümü incelerken Kazım Yetiş’in yaptığı şu değerlendirmeler, cemaat ve cemiyet kavramları
paralelinde okumak mümkündür:
Tanzimat Fermanı ile beraber bir Osmanlıcılık yani Osmanlı milliyeti ideolojisinin cemiyetimize
yamanmaya çalışıldığı görülmektedir. Yine bu devrede Batı tarzından yeni bir vatan anlayışı ortaya
çıkmıştır. Menfaat esasına dayanan bir vatan anlayışı. Mademki bu topraklardan hep beraber istifade
ediyoruz, o halde onu beraberce koruyalım. İster Türk ister başka bir kavimden olsun, ister Müslüman
ister başka bir dinden olsun herkes bu vatandan istifade etmektedir. Ona karşı vazifemiz de müşterek
olmalıdır. Bunun içindir ki bir ara Müslüman olmayanların da askere alınması kararlaştırılmış ise de
uygulamaya konulamamıştır (1992, s. 167).
Tönnies’in kavramsallaştırdığı cemaat ve cemiyet kavramlarını Akif’in şiirlerinde arandığında
şairin toplumsal sorunlar üzerinden bu toplulukları gördüğü söylenebilir. Akif’in şiir evreninde
toplumlar ve topluluklar vardır. Tönnies’in vurguladığı ve açıkça ifade ettiği tanımların birebir
betimlemeleri görülmemekle birlikte sözcüklerin inşa edilen kavram alanlarından izleri şairin dizelerine
yansıyan zihniyetinde bulmak mümkündür.
Akif, birlik fikrini cemaat yapısı üzerinden sağlar. Siyasal ve sosyal hareketliliğin çöküşe doğru
ilerlediği günlerde hem hatip hem de şair kimliğiyle dağılmayı önlemenin yolunu arayan Mehmet Akif;
dini ortaklıktan hareketle Müslümanları yine bir arada bulunmaya davet etmekte, Batının kurduğu bir
oyun vesilesiyle dağılan birliğin yeniden bir araya gelmesini istemektedir. “Bana vahdet gibi bir yâr-ı
müsaid lazım” (Ersoy, 2009, s.202) diyen şair, Fatih Kürsüsünde adlı manzumesinde ortak bir duygusal
zemin yaratmak amacıyla var olan dini kesişimi hatırlatmaktadır:
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Bu here ü merc-i ubudiyyetin tevâlisi;
Sukûtu cebhelerin, sonradan teâlîsi,
Namazda hem beni gözyaşlarıyle ağlattı;
Hem öyle ağlanacak bir hakikat anlattı,
Ki dinlemezseniz elbette mahvolur millet:
Sizin felaketiniz: Târumâr olan "vahdet".
Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa;
Eğer o his gibi tek bir de gayeniz varsa;
Düşer düşer yine kalkarsınız, emin olunuz...
Demek ki birliği temin edince kurtuluruz.
O halde vahdete hail ne varsa çiğneyiniz...
Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz? (2009, s. 270)
Aynı parçada birliğin bozulmasını ‘fırka herzesi’ ve ‘kavmiyet derdi’ne bağlayan Akif, Allah’ın
huzurunda toplu kılınan namazın ardından avluya çıkınca cemaatin boğaz boğaza olduklarını
söylemekte ve bu ihtirasın peşinde verilen kurbanları hatırlatır. Fitneden uzak kalınmasını emreden
ayetleri hatırlatarak nifaktan kaçınılmasını tembihleyen Akif, halkı seyredince beyni bozulup muhtelif
yönlere dağılmış grupları görür ve bu grupları betimler. Birinci zümreyi teşkil edenler yarını hiç
düşünmeden, her şeyin Allah’tan geldiğini söyleyerek hareketsiz duranlardır. İkinci zümre ise
ümitsizliğe kapılarak yapılan her şeyin boşuna olduğunu düşünenlerdir. Üçüncü zümre eğlenceye ve
zevke aşırı düşkün, üzüntülerini bir birayla savan, sesleri baykuşa benzeyen, sinirlerinde teessür,
tabiatlarında utanma olmayan “aydın gençlik”tir. Bunlar yirminci asrın irfanını dile getirmelerine
rağmen Batının güzelliklerinde hevesi olmayan rezillerdir. Son kısım ise kıyamet görse fırtınaydı, geçti
diyerek sonunu düşünmeden hareket edenlerdir. Bütün bu dağılmanın tek reçetesi, ecdadın izinden
gitmektir. Bunun için yeniden ‘cemaat’in bir araya gelmesi, ecdadın emanetini yerden kaldırması
gerekmektedir. Âkif, cemaat halinde yaşamamız gerektiğine işaretle, küçük sebeplerle birbirimize
küsmemiz, yabancıların içimize soktuğu tefrikalara artık aldanmamız gerektiğini, maziden ibret
almamızın ehemmiyetini anlatır. Akif, ilerlemek için birliği şart koşarken daha da ilerek -ki o gün birlik
halinde yaşamak şarttı- onu, yani birlik ve beraberliği yaşama şartı olarak ileri sürer (Yetiş, 1992, s.
179). Cemiyetleşen kitlelerin aralarındaki bağın günlük yaşama sirayet eden bireysellik arzusu ile
ilişkilendirildiğini söylemek mümkündür. Halk içindeki çürümenin nedeni de budur. Din ve iman
birliğinin yitirilerek, sözleşmelerle kurulan ideolojik yapılar etrafında birleşmeyi büyük bir hata olarak
gören Akif, diriliş ümidini vahdette bulmaktadır. Safahat’teki neredeyse bütün şiirler, vahdet fikrine
değinmekte, bu fikri aşılamakta ya da yitirilen noktalarda hatırlatılmaktadır4. Mehmet Akif, özellikle
camii ve mescitleri andığı dizelerinde vahdet düşüncesine değinmiştir. Bir anlamda Tönnies’in
tanımladığı geleneksel toplum ‘cemaat’ Akif’in şiirinde yitirilen bir değer olarak görüldüğünü söylemek
mümkündür.
Mehmet Akif, sosyal bozuklukların sebepleri arasında halk ile aydın kitle arasındaki kopukluğu da
görmektedir. Avam fakirlik, cahillik içinde kendini terk edilmiş hissetmektedir. Aydın ise ya dejeneredir
ya sathî bir şekilde Batılılaşmıştır ve halktan kopmuştur5 (Enginün, 1983: 173). Aydınların yaşadığı bu
yabancılaşma, aslında cemiyetin doğduğuna bir işarettir. Batı zihniyetini kabul eden cemiyet, bireysel
çıkarlar doğrultusunda bir araya gelmiştir. Akif’in burada Tönnies’ten farkı, cemiyete karşı eleştirel bir
tutum takınmasındadır. O, toplumsal bozulmaları cemiyet üzerinden görmektedir. “Aydınların bir
kısmı, mutlak olarak batının taklidi gerektiğini söyler, medeniyetin gelişmesine engel olan dini ortadan
kaldırmak ister. Halk ise bu fikre karşıdır fakat o da görenekten ayrılmak istememekte, batının düşünce
ve eserlerini de düşman tanımaktadır, beyin ile yürek arasına tefrika girmiştir (Enginün, 1983, s. 173).
4

5

Vahdet fikrine yer verilen parçalara örnek olarak “Ezanlar” (s.105), “Süleymaniye Kürsüsünde” (s. 165), “Hakkın Sesleri”
(s.202), “Fatih Kürsüsünde” (s.234, 242, 270), “Hatıralar” (s.300), “Vahdet” (s. 468), “Hicran” (s.472) sayılabilir.
Bu bağlamda Mehmet Akif’in şiirinde görülen bir diğer dejenere grup züppelerdir. Asım’daki Hoca Zade bu tipin bir örneğidir.
Tönnies, günlük modaları cemiyet teorisinde açıklamaktadır. Bu bağlamda Âkif’in ötekileştirdiği bu grubun cemiyeti
oluşturanlar arasında olduğu söylenebilir.
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Akif’e göre aydın, rasyonalitenin peşinde geleneksel bağlarını zayıflatmaktadır. Geleneksel toplum
unsurları, boş vermişlikle “doğal iradeleri”ni yitirmiş, öte yandan cemiyet ise akılcı irade ile hareket
ettiğini söylemekle birlikte bunu tamamen yanlış anlamıştır. Bu durumda Akif’in her iki gruba da
eleştirel bir bakışla yaklaştığını söylemek mümkündür. Aksayan yönlerin eleştirel bir üslupla
aktarılmasının ardından Akif, birtakım öğütlerle aksayan yönlerin düzeltilmesini amaçlar. Bu noktada
en çok vurguladığı unsur çalışmaktır. Cemaatin yeniden doğuşu, çalışmakla sağlanabilir.
Mehmet Akif Ersoy merhum, sa’y’i bir canlılık, bir değişim, bir dönüşüm, evrensel bir oluşum ve
gelişim, bir medeniyet kurma, bir insan olma, canlılık ve dinçlik içinde düzenli yaşama, mesuliyetinin
ve insanlık şuurunun sınırlarını zorlama anlamında evrenin düzenine uygun bir faaliyet olarak
anlamaktadır. Bunu da meskenet içindeki şarkı ayağa kaldırmak ve kervana yetiştirmek için
yapmaktadır (Bolay, 2009, s. 752).
Cehaleti, cemaatin dağılmasındaki etmenler arasında gören Âkif, “Yeis Yok” şiirindeki “Allah’a
dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol / Doğru yol varsa budur, bilmem başka çıkar yol” (2009, s.449)
dizeleriyle çalışma ve üretimi çıkış yolu olarak gösterirken cehaleti eğitim olmadan çaresi
bulunamayacak bir dert olarak görür ve her türlü “felâketin başı” olduğunu düşünür. Erol’un
tespitleriyle; “Akif’e göre Müslüman milletin Batılı toplumlar arasındaki yeri, adeta “dilenci
mevkii”dir. Zira toplum, İslam’ın telkin ettiği iman, vatan, hiss-i hamiyet, şan, şeref gibi mukaddes
değerlerinden uzaklaşmış; tembelliğin yarattığı geri kalmışlık içinde hurafelerle meşgul “cenazeden
farkı olmayan canlar”dan ibaret “zavallı (bir) millet” haline gelmiştir” (Erol, 2014, s.99). Her türlü
davranışı, toplumun ayağa kalkması ile ilişkilendiren Âkif, tembellik ve cehaletin ortadan kaldırılmasını
da bu bağlamda değerlendirir. Ona göre, bir halk ancak cahilliğin üstesinden geldiğinde üzerindeki
atıllığı atacaktır. Asım’daki şu dizeler, şairin topluma sunduğu reçetesi gibidir: Kimse evladını cahil
komak ister mi ay ol?/Bize lazım iki şey var: Biri mektep, biri yol./Niye Türk'ün canı yangın, niye millet
geridir;/Anladık biz bunu, az çok senelerden beridir (2009, s.380). Güven ve inançla sağlanacak bu
durum, cemaatin dirilişinin en önemli adımlarındandır. Hakkın Sesleri’nden alınmış aşağıdaki satırlar,
şairin uyanış çağrılarındandır:
Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık
Silkin de: Muhitindeki zulmetleri yak, yık!
Bir baksana: Gökler uyanık yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır!
Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet...
Ey derd-i cehalet, sana düşmekle bu millet,
Bir hale getirdin ki: Ne din kaldı, ne namus! (2009, s.212).
Mehmet Âkif’in şiirlerinde kitlesel gruplara dair açık tanımlamalar, betimlemeler ve eleştirilere de
rastlamak mümkündür. Bu gruplar, Tönnies’in tanımladığı cemaat ve cemiyetlerle doğrudan örtüşmese
de Tönnies’in ortaya koyduğu ölçütlerden hareketle değerlendirildiğinde bir kesişimin oluşturulması
mümkündür. Bu bağlamda parçalarda karşımıza çıkan cemaat, ümmet, kavim, millet, milliyet ele
alınabilir. Irk, Mehmet Âkif’in biyolojik ortaklıklardan hareketle kullandığı bir kavramdır. Kanla
ilişkilendirerek yücelik atfettiği ırkı, geçmişle ilişkilendiren şair, yine halkı ayağa kaldıracak bir
motivasyon kaynağı olarak göstermektedir. Ecdadın anısına saygı duyarak hareket edilmesi gerektiğini
savunan, Türk ırkını, diğer ırklarla mukayese ederek yüceliğini ortaya koyan Âkif’in “biyolojik bir olgu
olarak ırk’ı önemsediğini, ırk’ı belirleyen unsurlardan birinin kan olduğunu ve Türk ırkının tarihsel
bakımdan seçkin bir yanının bulunduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz” (Sarıçiçek, 2011). Ancak,
ecdadın yaptıklarıyla yüceliği inşa edilen ırkın geldiği nokta, taşıdığı değer açısından uzak bir
noktadadır. Âkif’in eleştirileri de bu noktada toplanmaktadır. Cemaatin yeniden kurulması için ecdadın
ortaya koyduğu değerlere dönmek gerekmektedir. Şairin ümmet kavramıyla ilişkili yaptığı
değerlendirme ve eleştiriler de paralellik arz etmektedir. Ümmet sözcüğünü hem dinî hem etnik
bağlamda kullanan Âkif, yozlaşan değerler, ahlaki çöküntüler, adalet sisteminin bozulması gibi hususlar
üzerinden yaptığı eleştirilerle bu grubu da irade, çalışma, sebat ve azim ile uyanışa davet eder. Kavim
sözcüğüne ise bugünkü anlamlarıyla ulus, ümmet ve Osmanlı milleti anlamları yükleyen şair, özellikle
Balkan ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ve İslam birliği idealini
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parçalayan kavmiyetçi tutumlara karşı çıkmış, Türk, Arap, Arnavut, Kürt, Laz, Çerkez etnisitelerinden
herhangi birinin öne çıkarılmasını şiddetle telin etmiştir (Sarıçiçek, 2011). Mehmet Âkif’in millet ve
milliyet kavramlarına bakışında da benzer bir eğilim görülmektedir. Kabaklı’nın “İslami milliyetçi”
olarak adlandırdığı Âkif’in (1989: 85) milliyetçiliğinin kaynaklarını Topçu, şöyle açıklamaktadır:
Akif’in milliyetçiliği şu iki unsurun karşılaşmasından, kaynaşmasından doğmuştur. Birisi, onun
ruh yapısına bütünü ile gömülmüş, sinmiş olan tarih, mazi, mefahir, ecdad duygusu. Bu adeta onun
varlığından ayrılmayan içgüdü gibi bir şeydi. Sanki o kendine baktığı zaman bin yılı görüyordu, tanıyor,
teşhis ediyordu. Adeta bir içgüdü ile -Rousseau'nun bize tanıttığı deruni, ilahi bir içgüdü ile- kendi
benliğinde bin yıllık tarihini okudu, tanıdı, ecdadı ile karşılaştı. Onların hepsinin karşısında hörmetle
eğildi. Hepsine, tarihinin büyüklerine, mefühirine, maceralarına, ıztıraplarına söz verdi ve bunların
huzurunda yemin etti. Biz, onun bakışlarında bu yeminin bütün kahraman ifadesini görebiliriz.
Milliyetçiliğinin şiddet, hareket kazanması, sonunda bir isyan haline gelmesi ise, gitgide kendisini
tatmin etmez olan ahlaki yapının tamiri, kurtarılması zarureti oldu. Bu onun milliyetçiliğinin ikinci
unsurudur. Bu ahlaki yapı üzerinde, bu ahlaki sefalet bahsinde Akif lakayt kalamıyordu. Onun vicdanı
pazarlık kabul etmiyordu, bir sınır tanımıyordu (Topçu, 2011: 43).
Görüldüğü üzere Âkif; din, millet, kavim, ırk gibi kavramların tümünü benzer bir perspektiften
yorumlamaktadır. Timurtaş’ın değerlendirmeleriyle; “onun dinî tarafı da içtimaidir. Dinle alakasız bir
milliyetçilik tasavvur edemeyen, din He milliyeti kaynaşmış, birbirinden ayrılmaz telakki eden Akif,
dini hüviyet gösteren bütün manzumelerinde, pek geri ve uyuşuk, her türlü terakki ve yükseklikten
mahrum İslam âlemini uyandırmak gayesini gütmüştür” (1987, s. 48). Dini toplumlara dair
değerlendirmelerinde de diğer gruplara dair söyledikleri ile benzerdir. “Âkif, dinden hareketle iradî bir
insan tipi teklif etmekte, “Ben varım.” Demekten çekinmeyen, dünyevî işlerde gücünü ortaya koyabilen
bir insan tipine hasret duymaktadır” (Aktaş, 2011: 158). Şairin bu kavramlara ideolojik bir çizgiye
kayıldığı an karşı çıkmaktadır. Ona göre ırkçı bir temayülle milliyetçiliğin ortaya çıkışı, bir bölünme
nedenidir. Millete ‘tefrika sokan’ bütün unsurlar gibi Âkif, bölünmeye neden olan bu düşünceye de
şiddetle karşıdır.
Mehmet Âkif, geniş kitleler gibi aile, komşuluk, dostluk üzerinden küçük gruplara da şiirlerinde
yer vermiştir. Tönnies’in cemaat teorisinde yer tutan bu kavramlara Âkif’in toplumsal açıdan biçtiği rol
benzerlik göstermektedir. Şair, aile kurumuna muhafazakâr bir tavırla yaklaşmakta, bu kurumda
yaşanacak her türlü değişikliğin topluma olumsuz bir etki yaratacağını düşünmektedir6. Çalışmak ve
evine bağlı, İslami bir yaşamı sürdürmek yerine içki, kumar vb. kötü alışkanlıklarla ya da tembellikle
zarar gören aile yapısı, onun dikkat çektiği hususlardandır. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile de
geleneksel çizgiden uzaklaştıkça ve özellikle bu yapının asli unsurları; anne, çocuk ve büyükanne ile
büyükbabaların layık oldukları özen gösterilmedikçe günden güne yok olacaktır. “Mahalle
Kahvesi”ndeki "Hayat-ı aile" isminde bir ma'işet var;/Sa'adet ancak odur... Dense hangimiz
anlar?/Hayat-ı aile dünyada en safalı hayat,/Fakat o âlemi bizler tanır mıyız? Heyhat!” (s.118)
dizeleriyle aile kurumuna hak edilen değerin verilmediğine işaret eden bu satırlarla aynı zihniyetin
ürünü olarak görülebilecek pek çok manzum parçaya Safahat’te rastlamak mümkündür. Âkif, bu
fikirlerine paralel olarak bu kişilere merhamet duygusu ile yaklaşır ve meseleye sosyal planda ele alır.
Ercilasun, Mehmet Akif’in bu konuya eleştirel yaklaşımının iki noktada toplandığını ifade etmektedir:
Doğuda yerleşmiş anlayışın bozulması ve Batıdan gelen yanlış ve bozuk anlayış (1987, s.34). Şair,
toplumdan doğan ve toplumu diri tutan aile kurumu içinde verilecek terbiye ve eğitim ile yapıların
korunabileceği düşüncesindedir.

6

“Meyhane”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam”, “Seyfi Baba” ve “Asım”, Mehmet Âkif’in aile temine yer verdiği eserlerine
örnek olarak verilebilir.
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Sonuç
Ferdinand Tönnies’in çağından hareketle teorileştirdiği cemaat ve cemiyet kavramları geleneksel
gruplarla modernist kitlelerin birbirlerinden zihniyet ve eylem itibariyle ayrılması sonucunda
doğmuştur. Sosyal yapı bakımından birbirinden ayrılan bu gruplara dâhil olmayı bireyin iradesi ile
ilişkilendiren Tönnies’in toplumsallık ve bireysellik ikilemi üzerinden hareketle yaptığı ayrımın bir
benzerini Mehmet Akif’in şiirlerinde görmek mümkündür. Halkın içinde yetişen, halkın değerlerini
yaşatmayı gaye edinen ve bu bağlamda gördüğü bütün aksaklıklara karşı dikkati çeken şair; bu iki farklı
gruba da bu açıdan yaklaşmıştır. Eleştirel bir üslupla kaleme aldığı şiirlerinde Âkif toplumsal bozulmayı
cemaatte görmekte ve bu bozulmanın nedenini cemiyet arayışında bulmaktadır. İçinde bulunduğu
toplumu ayakta tutan değerleri hatırlatıp yeniden yaşatmayı vazife bilen şair; ırk, millet, kavmiyet, aile
gibi topluluklar üzerinden toplumun geri kalma nedenlerini ve bunlara önerdiği çözümleri sıralamıştır.
Şaire göre, -Tönnies’in adlandırmasıyla- cemaatler, aralarına hiçbir tefrika sokmadan, üzerlerindeki
ataletten kurtulmalı; çalışarak, sebat ederek, ecdadına layık olmalıdır. Medeniyet adı altında dayatılan
bütün yanlış anlaşılmış eylemleri reddederek ilmen ve dinen kendini yetiştiren; moda eğilimlerden uzak
duran, boş bir cemiyettense atalarından gelen birikimle ayakta duran cemaate dâhil olan birey, iradesini
bu yönde kullanmalıdır. Âkif ile Tönnies arasındaki farkı bu noktada görmek mümkündür. Tönnies,
cemaat ile cemiyetlere aynı mesafeden yaklaşırken Mehmet Âkif, geleneksel yapıları önceleyerek
buradaki hataların cemiyet arayışından doğduğunu söylemektedir.
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İSTİKLAL MARŞI DÖNEMİNİN EDEBİ SİMALARI VE ATATÜRK
LITERARY FIGURES OF THE NATIONAL ANTHEM PERIOD AND ATATURK
Könül HACIYEVA
Abstract
Ataturk, who always said that literature is a field of art that glorifies society, has been in favor of
the literary works praising heroism and sacrifice. His respect and interest in art and literature had a
significant impact on his life and activities, and many poets and writers were found around him. It is
possible to see Ziya Gokalp, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Mehmet
Fuat Koprulu, Suleyman Nazif, Ahmet Aaoglu and others among these names who are referred to as
the literary figuresAtaturk, who always said that literature is a field of art that glorifies society, has been
in favor of the literary works praising heroism and sacrifice. His respect and interest in art and literature
had a significant impact on his life and activities, and many poets and writers were found around him.
It is possible to see Ziya Gokalp, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret, Namık Kemal,
Mehmet Fuat Koprulu, Suleyman Nazif, Ahmet Aaoglu and others among these names who are referred
to as the literary figures of the Independence Anthem period. As for Mehmet Akif Ersoy, one of the
bright literary figures of the period, he became famous as the national poet who guided the poetry of
the National Struggle and Independence Literature. The poet, who participated in the National Struggle
since 1920, always tried to guide the development of the Turkish people in his poems with his patriotic
expressions, and when necessary, he was saddened with the disaster of the nation. Mehmet Akif is an
exemplary intellectual who has succeeded in putting his country and nation before him thanks to his
belief, morality and virtue. Mehmet Akifi has eternally glorified the national independence poet to his
summit, writing the Turkish national victory history - the Turkish National Anthem, a perfect work that
conveys the history of victory to future generations.
Key Words: literary figures, independence anthem, Ataturk, poet, iterature
Giriş
Sade ve basit halk dili ile söylenmiş, samimiyet timsali olan ninni, bayatı ve manilerimiz,
kahramanlık ruhlu destanlarımz, nasihat örneği olan atasözlerimiz nesilden nesile geçerek halkımızın
tarihi, yaşam tarzı ve bir bütün olarak zihniyeti hakkında belirli fikir oluşturuyor. Eski ve ortaçağ
şairlerinin kaleminden çıkan edebiyat örnekleri de felsefi, tarihi, sosyal, toplumsal konuları barındırdığı
için değer kazanmıştır. “Türk klasik edebiyatı atalarımızın gündelik hayatından efsanesine, biliminden
kültürüne, dilinden folkloruna kadar pek çok detay malzemesini zaptetmiş iken tarihi bundan ayrı
tutmak elbette mümkün değildir.”(Pala, 2012:6) Bütün bunları göz önünde tutan büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk edebiyatı en esaslı terbiye vasıtalarından olarak görmüştür. Edebiyatın eğitici yönünü
her zaman vurğulamaya çalışan ulu önder Atatürk’ün büyüğen genç nesilden beklentisi de okuma
tutkusunu elden vermemeleri, yalnız okumakla iyi bir yere gele bileceklerini unutmamaları idi. O, bu
konuda kendi hayatı ve faaliyeti ile örnek olduğunu göstermişti. Atatürk düşünürlüğün ve devlet adamı
olmanın niteliklerini kendi şahsında birleştirmiş olan nadir tarihi kişiliğe sahipti. Bir insanın bu şekilde
yetişmesinde coşkulu okuma hevesi ve bilimsel kitaplara duyduğu sonsuz ilginin büyük önemi
olduğunu vurgulamak gerekir. Ulu önder edebiyatın en güzel ve doğru tarifini vermiş, onun amacından
geniş şekilde bahsetmiştir. Atatürk edebiyatı insanın bilgi ve duygularını güzel bir şekilde söylemek ve
yazmak sanatı olarak görmüştür. “Edebiyat, cemiyetin bir müessesesi olmak itibarıyla, kendisini vücuda
getiren cemiyetin diğer müesseseleriyle bağlı ve onlarla ahenklidir.”(Köprülü, 2011:27) Özellikle de
Türk edebiyatı barındırdığı nasihat verici görüşlerle hep insanın manevi yükselişini, ruhunun
zenginliğini sağlayan ahlaki telkinin ifade edilmesine yönelmiştir. Söz ve manayı aktaran bu sanat tıpkı
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resim, heykeltıraşlık ve musiki gibi güzel yaratıcılık alanlarının da sahip olduğu yüksek değerle
dinleyici ve okurların dikkatini çekmiştir. Atatürk’e göre, edebiyat uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü
nitelikleri ile, fedakarlık ve kahramanlık gibi özellikleri terbiye etmesi ile insanın manevi açıdan
gelişmesinde büyük role sahiptir. Özellikle de Milli Mücadele edebiyatında bu özelliklerin olması
önemlidir. “Atatürk ve Edebiyat” kitabının yazarı Sadi Borak’ın verdiği bilgilerden ulu önderin şunları
dikte ettirerek yazdırdığını öğreniyoruz: “Beşeriyette en müsbet ilim ve en ince teknik esaslarına
dayanan hayatta ve kanla karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir idealist
meslek dahi, içinde bulunduğu içtimai heyette kendini anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve
kahramanlık yolculuğunu hazırlayabilmek için uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakar
ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.”(Borak, 2004: 66) Büyük lider bütün bunları kendi hayatı
ve faaliyeti boyunca yakından hissetmiş, öğrenmiş ve kendi şahsında sergileyebilmişti. Atatürk
edebiyatın insanı ve toplumu iyi yönde geliştirecek, onun geleceğini koruyacak bir güce sahip olduğuna
kalben inanıyordu. Okuma tutkusu, öğrenme hevesi büyük önderin en belirgin özellikleri olarak
bilinmekte. Belirtmek gerekir ki, sanatı güzelliğin ifadesi olarak gören ulu önder sanatkarların eli
öpülmesi gereken çok değerli kişiler olduğu kanaatında idi. Atatürk bilim ve sanat adamlarına yakın
olması ile hem de halkına örnek olmayı amaçlamıştı. O, bununla insanlarda edebiyatçıların ve
sanatçların nasıl kıymetli bireyler olduğu düşüncesini oluşturmak gayesi taşıyordu. Büyük önder sanki
“kendinizi geliştirmek için benim ilgilendiğim şiir, edebiyat ve bilime siz de ilgi duyun ve kendinizi
geliştirin” diye mesaj veriyordu. Konuşma ve yazılarında halkını daha çok okumaya, öğrenmeğe davet
ediyordu.
Atatürk sanat, fikir, edebiyat ve bilim alanlarında başarılı olan insanlara sahip çıkmış, Milli
Mücadele döneminde, cumhuriyetin kurulmasında ve gelişmesinde onların bilgi ve tecrübelerinden
faydalanmıştır. Edebiyatın toplumu yücelten bir sanat alanı olduğunu her zaman söyleyen Atatürk edebi
eserlerin kahramanlık ve fedakarlığı överek tasvip etmesinden yana olmuştur. Sanata, edebiyata
duyduğu saygı ve ilgi onun yaşam ve faaliyetinde de önemli etkisini göstermiş, çevresinde birçok şair
ve yazar bulunmuştur. Milli İstiklal Marşı dönemi edebi simaları olarak geçen bu isimler arasında Ziya
Gökalp, Yahya Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Ahmet
Ağaoğlu, Faruk Nafız Çamlıbel, Hamdullah Subhi Tanrıöver, Midhat Cemal Kuntay, Mehmet Akif
Ersoy, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Mehmet Fuat Köprülü, Süleyman Nazif ve diğerlerini görmek
mümkün. Araştırmacı Doç. Dr. Erol Ülgen’in “Atatürk’ün etrafındaki edebiyatçılar” başlıklı yazısında
okuyoruz: “Atatürk edebiyatçılarımızın karşisinda zaman zaman asker kimliği, zaman zaman buyuk bir
diplomat, zaman zaman arkadaş, dost kimliği ile gorülmuştür.”(Ülgen, 2000:451) O’nun kanaatınca
sanat millete, topluma hizmet etmeli, edebiyat “büyük insanlık” yolunda faaliyet göstermelidir. Sadi
Borak Atatürk’ün edebiyatın nasıl olması gerektiği konusundakı görüşlerini şöyle izah ediyor: “Atatürk,
edebiyatın, sadece subjektif duyguları yansıtan bir aristokrasi rehavetine yastıklık etmesine daima karşı
olmuştur. Türk kahramanlığını dile getiren Yahya Kemal’i ve sosyal adaletsizliğe isyan eden Tevfik
Fikret’i de bunun için sevmiştir, “hürriyet” diye kükreyen Namık Kemal’e bunun için gönül vermiştir.”
(Borak, 2004: 68) Bu tespitten Atatürk’ün dönemin şairleri ile ilgili düşüncelerini de öğrenmiş oluyoruz.
Mesela, Namık Kemalı O’na şiirlerindeki hareket, canlılık ve vatanseverlik sevdirmişti. Büyük önder,
şairlerden böyle kalpleri vatan sevgisi ile dolduran, istibdada karşı sesleyen eserler bekliyordu. O,
Tevfik Fikret’in şiirlerinde hissettiği devrimi, diğerlerinin eserlerinde de görmek istiyordu. Bu edebi
devrimin ana konusunu toplumda hakk ve adalet, ülkenin bitmez sorunları, insan faktörü teşkil ediyordu
ve Tevfik Fikret kendine has sanat gücüyle bütün bunları ele almayı başarmıştı. Şairin “Sis”, “Ferda”,
“Rücu”, “Zangoç” eserlerini büyük bir hevesle okuyan önder, Tevfik Fikret’i “ulusal görevini yerine
getiren, saygıya ve övgüye, tapınışa değer bir insan” olarak görüyordu.
Yahya Kemal ise, Türk tarihini iyi bildiği için ve tarih boyu zaferler kazanmış Türk kahraman
yiğitlerini eserlerine konu ettiği için büyük önderin rağbetini kazanmıştı. Osmanlı kültürüne yakın biri
olmasına rağmen,Yahya Kemal’in şiirleri, sözünü ettiğimiz özelliklerden dolayı Atatürk’ün sıkça
okuduğu ve dinlediği eserler sırasındaydı. “Şiirlerinde yalnız gülü, bülbülü, mehtabı, denizi, ölümü ve
sonsuzluğu değil; at sırtlarında akınlardan akınlara seğirten Türk cengaverlerini ve Türk zaferlerini de
yansıtıyordu.”(Borak, 2004:82) Hatta Atatürk’ün İstanbul Üniversitesi’nin fahri profesörü ilan
edilmesinde de Yahya Kemal’in önemli rolü olmuştur. Şöyle ki, 19 Eylül 1922 tarihinde İstanbul
Darülfünunu Edebiyat Medresesi’nde Yahya Kemal bu payenin öndere verilmesi teklifini ileri sürmüş,
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karar kabul edilmiştir. Fahri profesörlük adlandırdığımız bu ünvan o devirde “İstanbul Darülfünunu
Edebiyat Medresesi fahri müderrisliği” olarak biliniyordu.
Dönemin parlak edebi simalarından olan Mehmet Akif Ersoy'a gelince, Milli Mücadele şiirine ve
istiklal edebiyatına yön veren milli şair olarak ün kazanmıştır. 1920 yılından itibaren Milli Mücadeleye
katılan şair vatansever ifade içeren söyleyişleri ile şiirlerinde hep Türk halkının kalkınması için yol
göstermeye çalışmış, yeri geldiğinde milletin felaketine üzülerek onlarla beraber hüzünlenmiştir. “Cânı,
cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ” diyen Mehmet Akif
sahip olduğu inanç, ahlak ve fazilet sayesinde vatanını, milletini şahsının önüne çıkarmayı başarmış
örnek bir aydındır. O, Vatan evladına hitaben “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… Kim bilir,
belki yarın… belki yarından da yakın” diyerek onu yılmamaya, mücadele etmeye, bıkmadan,
usanmadan, emek vererek daha parlak geleceğe doğru umutla ilerlemeye çağırmıştır.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
(Ersoy, 2020:4)
Her bir Türkün gurur kaynağı olan, hürriyet abidesi ay yıldızlı bayrak yalnız bu kadar büyük bir
aşkla övülebilirdi. Mehmet Akif’in bayrağa yönelik “Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” demesi
bize 1918’de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu M.E. Resulzadenin “Bir kere
yükselen bayrak, bir daha inmez !” deyimini anımsatmakla beraber büyük bir gerçeği teyit ediyor.
Türkün bayrağı onun hiç bir zaman yıkılmayan ebedi zafer ve istiklaliyet heykelidir. Türkün milletinin
zafer tarihini gelecek nesillere ulaştıran mükemmel bir eseri - İstiklal Marşını yazması Mehmet Akif’i
ebedi olarak milli istiklal şairi zirvesine yüceltmiştir.
Atatürk’ün çevresinde şair ve yazarlarla beraber çok sayda edebiyat ve tarih araştırmacıları da
vardı. Araştırmacı Erol Ülgen’in makalesinde belirttiği gibi, dönemin birçok aydınları hem de ozamanki
“TBMM’de millet vekili olarak da görev yapmışlardı.” (Ülgen, 2000:444) Yeri geldiğince tarih
araştırmacıları da edebi eserlerde yer alan tarihi bilgilere dayanarak fikir ileri sürmüşler. Bu konuda
okuyoruz: “Tarih, çağını dolduran bilim, kültür ve edebiyat metinleri olmadan, yalnızca bir zaferler ve
yenilgiler listesi olarak kalmaya mahkümdür.”(Pala, 2012:8) İstiklal Marşı dönemi aydınlarından
Türkçülük ve Turancılık ideolojilerini kendi eserlerinde, faaliyetlerinde geliştiren Ziya Gökalp’ın,
Ahmet Ağaoğlu’nun, Türk tarihinin, Türk dili ve edebiyatının, Türklüğün bir bütün şeklinde incelenip
öğretilmesinin taraftarı olan Mehmet Fuat Köprülü’nün, şair ve araştırmacı olarak değerli eserlere imza
atmış Süleyman Nazif’in de edebi ve tarihi eselere dayanarak gördüğü işler her zaman için büyük önem
arz eder. İstiklal Marşı dönemi yazarlarının belli bir kısmı “Servet-i Fünûn” ve “Fecr-i Ati”
topluluklarını temsil eden isimlerdi. “Servet-i Fünûn” dönemi Türk medeniyet tarihinde eğitim ve kültür
açısından en canlı dönemlerden biri olarak nitelendirilir. Bu dönemde birçok şair, yazar ve edebiyat
araştırmacısının yetiştiğini görmek mümkün. Dönem boyunca çok sayda şiir, roman ve diğer edebiyat
örneklerinin meydana çıkmasının yanı sıra pek çok araştırma eserlerinin kaleme alındığı bilimekte.
“Servet-i Fünûn” döneminin, aynı zamanda İstiklal Marşı dönemi edebiyatının ünlü isimlerinden olan
Süleyman Nazif ve Mehmed Fuad Köprülü'nün Türk edebiyatı üzerine yaptıkları araştırmalar,
Azerbaycan edebiyatı ile ilgili çalışmaları büyük önem taşıyan değerli işlerdir. Süleyman Nazif tarih ve
siyaset bilicisi olarak yetişmekle beraber edebiyat araştırmacılığı yönünde de ciddi çalışmaları olan
bilim adamıdır. Fuzûlî ve onun sanatı ile ilgili ileri sürdüğü fikirler Süleyman Nazif'i iyi bir edebiyat
araştırıcısı olarak tanımamızı sağlıyor. Onun “Fuzûlî”, “Fuzûlî Hakkında Bazı Malumat”,“İran
Edebiyatı'nın Edebiyatımıza Tesiri” gibi araştırma nitelikli yazıları Fuzûlî sanatını etkileyen faktörler,
Fuzûlî'nin üstad şair olarak yetişmesinde rolü olan şairler hakkında derin bilgi veriyor. Süleyman
Nazif'e
göre,
Fuzûlî
şiirinde
Nesîmî ile Habîbî'nin
te’sirini
görmek
mümkündür.
(https://sanatve.blogspot.com)
Süleyman Nazif Fuad Köprülü'yü eleştirerek, onun Hatayî'nin Fuzûlî'ye “mûktedâ” olması fikrine
karşı çıkıyor. Prof. Dr. M. F. Köprülü de bir İstiklal Marşı dönemi aydını olarak Türk edebiyatını
Osmanlı şairlerinin yaratıcılığı ile kısıtlandırmadan, onu Azerbaycan, Çağatay vb. şiir ortamları ile
birlikte araştırmanın daha doğru ve mantıklı olduğu kanaatinde idi. Köprülü Azerbaycan şairlerini Türk
şiiri bağlamında incelemiş, yazdığı bilimsel eserlerle Azerbaycan edebiyatşinaslığına büyük katkılarda
bulunmuştur. Köprülü'nün “Türk edebiyatı tarihi” adlı eserinde Nesîmî ve Kasım Envar dahil olmak
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üzere bir çok Azerbaycan şairleri ile ilgili düşünce ve kanaatlarını görebiliriz. Onun Azerbaycan şairleri
Hasanoğlu, Halili, Habîbî, Hatayî ve Fuzûli hakkında yazdığı bilimsel makaleler günümüzde de Türk
edebiyat tarihinin araştırılmasında ve öğretiminde önemli kaynak olarak bilinmektedir. Habîbî'yi
“Nesîmî, Şah İsmayil, Fuzûli ile beraber Azeri edebiyatının kuşkusuz büyük yeteneklerinden biri”
olarak gören F. Köprülü onun şiirlerindeki sanatsal özellikleri yüksek değerlendirmiştir. (Köprülü,
1996:43) Ortak Türk tarihi ve Türk edebiyatı öğretimi meselesinin gündeme geldiği bu devirde Prof.
Dr. M. F. Köprülü araştırmalarındakı ilkelerin büyük önem arz etdiyini vurgulamak gerek. Adı anılan
İstiklal Marşı dönemi aydınlarımızın bilimsel mirasının bundan sonra yapılacak araştırmalarda da
dayanılacak zengin ve önemli kaynak olacağı kanaatindeyiz.
Çevresinde kendi alanının uzmanı olan bu gibi aydın insanları bulunduran Atatürk ilk önce onların
sanatkar kişiliğine, alim kimliğine büyük değer veriyordu. Bu sözler ulu önderin konu ile ilgili
görüşlerini ifade ediyor: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı
olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.” (http://www.sozcu.com.tr /egitim/ataturkun-sanata-vesanatciya-verdigionem.html) Atatürk, sanat ve edebiyata itina gösteren bir devlet adamı olarak kaleme
aldığı yazılarında da fikir yürütürken, kelime ve ifadeleri kullanırken son derece dikkatli bir şekilde
davranırdı. Burada bahsıgeçen özellikler bu büyük devlet ve fikir adamının hitabet yeteneğinde de
kendini en parlak şekilde göstermiştir. Ulu önderin hitabeleri ile ilgili en dolgun ve doğru tesbiti İsmail
Habib Sevkü söylemiştir. Onun “cephedeki zaferleri O’nun kılıcı kazandı; fakat içerideki davayı
kazanan hitabetidir” deyimi meşhurdur. Atatürk’ü haklı olarak maharetli bir hitabetçi olarak
nitelendirenler onun “Nutuk” adlı eserinden esinlenmişler. Eser hakkında okuyoruz: “Atatürk’ün
kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri, Atatürk’ün
en büyük edebî eseridir.”(http://www.sozcu.com.tr/ egitim/ataturkun-sanata-ve-sanatciya-verdigionem.html Fikrimizce, “Nutuk” sıradan bir hitabe değil, güclü vatan aşkı ile, nabzı miliyetçilik
duyguları ile vuran bir vücudun yürek kanı ile yazılmış Türk tarihidir. Bu müracaatlarda derin tarih ve
kültür bilgisi, bütün milletlere saygı ve uyum gösteren Türk miliyetçiliği vardır. Ulu önder milletini ileri
götüren kapsamlı yenilikleri gerçekleştirmeyi kendine ve Türk gençliğine vazife olarak görüyordu. En
büyük edebi eseri olarak nitelendirilen “Nutuk” eserinde de Atatürk, sanki Milli Mücadele döneminde
görülen o büyük işlerin günümüzde var olan sonuçlarını görüyormuş gibi şöyle der: “Bugün ulaştığımız
netice, asırlardan beri çekilen milli müsibetlerin uyanışı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların
bedelidir.”(Kemal, 2017:721) Gazi Mustafa Kemal’in dünyagörüşünü, gaye ve amacını, iç dünyasını,
fikirlerini, ilkelerini, doğru olarak kabul edip de inandığı ideolojini yansıtıyor olması bu eseri her bir
Türk için değerli kılan özelliklerdir. Yaşamı boyu edebiyata, tarihe, felsefeye büyük ilgi duyan ulu önder
bütün bunlarla kendi düşünür kişiliğini oluşturmuş, ulusuna, diline, kültürüne bağlı bilgin bir fikir adamı
olarak karşımıza çıkmıştır. O Türk milletine, özellikle de gençliğe seslenerek bu bağlılığı onlarda
görmek istediğini belirtmiş, hangi zor şartlar altında olursa olsun vatan ve millet karşısındaki
sorumluluklarını yerine getirmeli olduklarını hatırlatmıştı. Atatürk diyordu: “Ey Türk istikbalinin
evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” (Kemal, 2017:722)
Sonuç. Çalışmamızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili gözden geçirdiğimiz araştırmalar,
büyük önderin kendi kaleminden çıkan eserler onun İstiklal Marşı döneminde ve umumen edebiyata
olan güçlü merak ve ilgisini, büyük bir fikir adamı olmasını bir daha teyid etmemize imkan sağlamış
oldu. İstiklal Marşı döneminde ve diğer dönemlerde yaptığı konuşma ve kaleme aldığı yazılardan bu
büyük liderin önderliğini yalnız devlet ve siyaset alanında değil, bilim alanlarında da gösterdiğine tanık
olduk. Şöyle ki, şiir sanatında bir edebiyatçı kadar, felsefede bir düşünür kadar, tarih ilminde üstad bir
tarihci kadar bilginlik ve profesönellik sergileyen Atatürk’ün ensiklopedik zekaya sahip olduğunu
öğrendik. Ulu önderin bu alanlardakı yeteneği onun okuma tutkusu, kitaplara duyduğu sonsuz ilgisi ile
daha da gelişmiş, neticede bilgilerini vatan ve millet yolunda sarf etmeye hazır, ulusunu ileri kültür
seviyesine götürmek için çalışan bir devlet ve fikir adamı yetişmiştir. Bu anlamda ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk
eserlerine önem veriyoruz” deyimi edebiyat araştırmacılarının yoluna ışık tutmaktadır. (İnan, 1963:115)
Onun edebiyata olan ilgisi araştırmacılara ilham vererek biz edebiyatçıları yeni arayışlara teşvik ediyor.
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DİN-SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İSTİKLÂL MARŞI
ISTIKLÂL MARŞI IN THE CONTEXT
OF THE RELIGION AND ART
Kübra YIMAZ

Abstract
The national anthems are evaluated in the category of the text type of usage by the some literature
researchers for their writing aims on a purpose and also their properties of form. Though, this fact is not
adumbrate these national anthems’s basic worthy and content features, it may put on ahead the writings
of the national anthem with considering literary/esthetic. When national anthems’s lyrics and their
meaning analysed that it is understood for the most part of them is usage text. But since 12 March 1921
Republic of Turkey’s national anthem is İstiklâl Marşı that is not a usage text only because of its mighty
lyrics, esthetic, features of form and content. İstiklâl Marşı gets own lyrics and esthetic power from
some national and religional worthies and divines. Because there are some values which set to
individuals and societies like love of homeland, freedom and religion. İstiklâl Marşı is the exceptional
text that involves these values. In fact it’s basic topics are religional and national values that are just as
in the most of Mehmet Âkif’s poems. It is a poem that not only foregrounds and summarizes the Âkif’s
idea of art but also it expresses Âkif’s worthies and religional and national values. So in fact the esthetic
and religon is two components that complement to each other. Because the reading is possible in İstiklâl
Marşı, that the art and religion’s ancient connexion. Firstly, in this study is discussed relation of the
religion and the art/the religion and the literature. Then in about İstiklâl Marşı’s form and content
features are determined and these determinations are evaluated based on the relation of religion and the
art.
Key Words: İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif Ersoy, religion, art, literature
Giriş
Bir işi, estetik duyguyu aktararak gerçekleştirme yöntemi olan sanat (Koç, 2009: 90) sadece bir
estetik meselesi değil aynı zamanda eylemler ve tecrübeler üzerine düşünmeye katkı sağlayacak bir
anlam kaynağı/arayışıdır. Güzellik arayışı, muhatabı üzerinde estetik bir heyecan uyandıran şekil, ses
vb. kompozisyonlar ile her bireyin muhakkak ihtiyaç duyduğu unsurlardandır. Bu durum insan
bilincinde potansiyel olarak, fıtraten bulunur (Carrel, 2005: 87-88). Güzellik, tenasüp, âhenk, denge,
içsel huzur vb. sezgilerin dış âlemde birtakım eylemlerle ortaya çıkan nesne ve insan münasebetinde
kendini tecelli ettirme çabası şeklinde de ifade edilebilen sanat; duygu, estetik bakış ve perspektifle
beraber bir objesi, bir süjesi; ayrıca zihinsel, duyusal ve kurgusal bir arka planı olan inşâ eylemidir
(Kılıç, 2014: 36).
Sanat ve güzel sanatlar geçmişten bu yana farklı bakış açılarına göre yüzlerce farklı şekilde
tanımlanmış; çeşitli kategorilere ayrılmış ve kaynakları yönünden tetkik edilmiştir. Bunların arasında
edebiyat, gayesi, din, ahlak, felsefe, toplum vb. alanlarla ilgisi bakımından şüphesiz en fazla tartışma
götürenidir. Zira edebiyat herhangi bir âlete bağlı olmayan, tamamıyla zihnî bir sanattır. Edebiyat
sayesinde hem duygu, düşünce ve hayaller hem de mistik ve metafizik boyutlar da dâhil, insanî olan her
şey bazen doğrudan bazen de sembolik bir şekilde ifade edilebilmektedir. Bu geniş ifade yelpazesi de
onu tenkit ve münakaşalara açık bir alan haline getirmektedir. Esasen sanat ürünlerinin estetik değeri
kadar gayesi ve diğer ilmî sahalarla münasebeti tartışılırken, özellikle de edebiyatın gayesi
sorgulanırken, iki temel görüş ortaya atılmıştır. Bunlar sanatın, sanat için mi yoksa toplum ve ideal için
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mi var olduğudur. Aslında gerçek bir edebî eserin hem estetik bir yapısı ve ifade tekniğinin, hem de
mesajının olması tabiidir. Zira en saf şiirin bile çağının düşünce ve inançlarını yansıtabildiği veya
didaktik bir romanın, belli kaideler çerçevesinde estetik bir yapıya sahip olduğu kabul edilir. Bundan
dolayı edebiyatın estetikle beraber felsefe, din, ahlak gibi diğer fikir ve ilim alanlarıyla ilgisizliği
düşünülemez (Okay, 1994: 396).
İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğu bilinen dinin temeline ilk insanla beraber başlayan
varoluşla ilgili sorularda, bu sorulara cevap ararken bir yandan mağara duvarlarına çizdiği resimlerde,
diğer yandan korkularını, heyecan ve sevinçlerini yansıttığı ilk ayin ve ritüellerde rastlamak ve bu
âyinlerin şiir ve drama gibi edebî türlerin doğuşuna zemin hazırladığını ileri sürmek mümkündür
(Demir, 2018: 14). Mitolojiler ve destanlardan Eski Mısır’ın piramit geleneğine kadar, edebiyattan
mimariye, arayış içindeki insanın inanç- sanat ilişkisini gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Diğer yandan bireyin varoluşla ilgili soruları özellikle afet, savaş, göç, açlık gibi meşakkatli
durumlarda kendini gösteren acı, endişe ve trajediye muhatap kalınması ile gün yüzüne çıkar ve insan
bu soru/sorunlara cevap ararken, ya dinden, ya ahlâktan ya da sanattan yardım bekler. Din, sanat ve
ahlâk olarak adlandırılan bu sığınak alanlar kutsalın tezahür ettiği ve estetiğe sahip temel değer
alanlarıdır (Tokat, 2016: 13-14). Dolayısıyla din ve sanat, özellikle de edebiyat arasında güçlü bir
ilişkinin öteden beri var olduğu söylenebilir. Kutsal metinlerden millî destanlara dek uzanan bir
yelpazede bunun örneklerini görmek mümkündür. Bin bir Gece Masalları, Oğuz Kaan ve Manas gibi
epik edebî eserlerden, Mahabharata, Ramayana gibi dinî edebî Hint destanlarına, Antik Yunan’da
Tanrılarla insanlar arasında yaşanan savaş ve çatışmaların edebiyattaki yansıması gibi görülebilecek
olan İlyada ve Odysseia destanlarına dek edebiyatın dinî düşünceyi sürdürmeye ve korumaya yönelik
çabası da gözlemlenebilmektedir (Demir, 2018: 15-16).
Zaman zaman sanatın dine yakışmayacak kadar güzel ve ona muhalif bir unsur olduğu şeklinde
yorumlara rastlanmaktadır. Oysa dinin, yalnızca hukuktan ibaret bir sistem gibi algılanması, dinî hayatın
estetik duyarlılıktan yoksun bırakılmasına ve bazı toplumsal sorunların baş göstermesine sebebiyet
vermektedir. Özellikle dinî hayat açısından varoluşun estetik boyutunun göz ardı edilmesi, varlığın bir
boyutunun ihmal edilmesi ve sığ/ kuru bir bakış açısına teslim olunması anlamına gelmektedir. Zira
nihaî amaç güzeli gerçekleştirmektir. “Hanginizin daha güzel iş (ahsenu amelâ) yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı…” (el-Mülk, 67/2) âyeti tüm varlıkların güzelliğinin gerçekleştirilmesi için
bir eylem alanı olduğu şeklinde anlaşılabilir. Bu manada insanın yaratıcılığı Tanrı’nın yaratıcılığının bir
tezahürü/ yansıması olarak yorumlanabilir. Sanatla dinin bu yakınlığı, sanatın kutsal olanı neredeyse
din kadar tesirli biçimde ifade edebilme becerisinden kaynaklanır. Zira din de sanat da çoğu zaman
derdini sembolleri kullanarak anlatır. Ancak elbette sanat dinin hizmetinde ve çizdiği sınırlar içinde
kalamaz. Çünkü o sadece bir süs değildir ve dine indirgenemez, otonomdur. Öte yandan din ve sanatın
müştereken eğildikleri hususlardan biri de uyum, denge, âhenk, orantı, harmoni, simetri, ritm gibi
kavramlardır. Bunlar bir yandan estetik algıyı ve sanatı akla getirirken diğer yandan Tanrı hakkında ileri
sürülen delillerden birisi olan teleolojik delilin kullandığı anahtar kavramlardır. Bu kavramlar her iki
disiplinde de muhatabı Tanrının varlığı fikrine götürmektedir. Zira güzelliğin algılanması Tanrının fark
edilmesine, Tanrının farkına varış da estetik algının artmasına götürmektedir (Tokat, 2016: 20-21).
İslâm sanat ve estetiğini meşhur Cibril hadisinde1 geçen “İhsan” kavramı çerçevesinde yorumlayan
Turan Koç’a göre İslâm estetiğini anlamak için dinin sacayağı kabul edilen; iman, İslâm ve ihsân
kavramları üzerinde durmak gerekmektedir. Buna göre dinin davranışları yöneten görünür tarafına
“İslâm”, o davranışı gerçekleştirme sebebini düşündüren ve kavrayışa götüren boyutuna “iman”; bu
davranışın nasıl yapıldığı ve ne düzeyde gerçekleştirildiği ise “ihsân”dır. İhsan kavramı hareket noktası
olan Cibril hadisinde de “Allah’ı görüyormuş gibi O’na kulluk etmektir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Bir bakıma, iman tecrübesi, incelik, zarafet ile her türlü iş ve ilişkinin bir bütünlük içinde güzel olması,
güzele yaslanması demek olan ihsanla birlikte estetik ve ahlâkî bir boyut kazanır. Dolayısıyla burada
imanın aslında bedîî yani estetik bir tecrübe olduğu sonucuna varılmaktadır (Koç, 2010a: 51-57).
Din-sanat ilişkisini anlamanın bir yolu da mecazî/edebî din diline bakmaktan geçer. Kutsalı ele
alan din, zorunlu olarak sanatla iç içe olmuş, onu bir tercüman olarak kullanmıştır. Naslarda, şahsiyette
1
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ve eylemde güzelliğin teşvik edilmesi (el-Mülk 67/2-5, et-Tîn 95/4, en-Nahl 16/8 gibi), Cenâb-ı Hakk’ın
birçok esmâ ve sıfatının “işleri âhenkli ve güzel yapmak” manasına gelen fiillerden mürekkeb olması
(el-Cemâl, el-Behcet, el-Behîc, el-Musavvir, el-Bedî’ gibi) ve Kur’an âyetlerinin belagati/şiirsel yapısı
bu iç içeliğe dair doğrudan örneklerin birkaçıdır. Din dilinin bir biçimde sanatlı kullanımı, sonsuz olanın
ifade edilme zorluğundan yahut imkânsızlığından kaynaklanmaktadır. Metafiziği anlatma noktasında
yetersiz olan dil, sanatlı bir üslûp kullanarak hem kutsal olanın estetik boyutuna hem de insanın algı
düzeyinin sınırlılığına işaret etmektedir (Tokat, 2016: 20). Sadece sanat değil dinler için de özellikle
metafizik alanın ifadesinde sembolik dil ve temsilî üslûp önemlidir. Zira dinin, delalet edici ve insanı
varlığın daha üst katlarına taşıyacak mecâzî bir dil ve üslûba ihtiyacı vardır. Bunun en iyi örneğini,
geleneksel şiirin evren algısıyla ortaya konmuş sanat ve fikir şaheserlerinin dilinde ve anlam
dünyasında görmek mümkündür (Koç, 2011: 190-191).
İslâmî Türk edebiyatının doğuşu Türklerin Müslümanlığı kabulüyle beraber teşekkül etmiştir;
dolayısıyla dinî mâhiyettedir. Horasan Erenleri olarak da bilinen ilk Türk dervişleri İslâm’ı Anadolu’da
tebliğ için hikmet ve nasihat muhtevalı sözler söylemişlerdir. İslâmî Türk edebiyatının özellikle bu ilk
dönem eserleri hikemî üslûpla ve didaktik gâyelerle söylenmiş olsalar da beliğ ifade gayreti tümüyle
ihmal edilmemiştir. Zira ihsan düşüncesi mümin için bir düşünce biçimi, bir kâinat algısıdır. Ahmed
Yesevî ve dervişlerinin şifahî çabasıyla başlayan dinî edebiyat, bu bağlamda faaliyetlerini asırlarca
sürdürmüştür. Nihayet XIX-XX. asrın malum siyasî ortamında fikrî, felsefî, siyasî literatürü öne çıkaran
Tanzimat şairleri ve onlarla birlikte vatan, millet, milliyet gibi kavramlar gündeme gelmiştir. Akabinde,
aralarında Mehmed Âkif’in de yer aldığı bir grup yazar ve şair eserlerinde özellikle dine ve dinî
meselelere yer vermeye devam etmişlerdir. Bu noktada Âkif’in sanatını hem muhtevâ hem de form
bakımından yönlendiren en önemli unsurun din olduğunu söylemek yanlış olmaz. Onun eserlerinde din,
hayatı anlamlandıran ve insanın sanat dâhil tüm eylemlerine hedef ve ruh tayin eden bir veçheye
bürünmüştür (Pişgin, 2015: 57).
DİN- EDEBİYAT İLİŞKİSİ VE İSTİKLÂL MARŞI
İstiklâl Marşı bir hakikatin ifadesidir. Bu hakikat, milletin İstiklâl Savaşı esnasında yaşadığı
sıkıntılardan kurtuluş umudunu ve yollarını dile getirişinde saklıdır. Millete varoluş sebebini
hatırlatarak, eylemlerine hedef ve ruh tayin etmekte böylelikle varlığını anlamlı kılmasını
sağlamaktadır. Bu hakikatin mahiyetini anlayabilmek için Âkif’in şiir estetiğinin, geleneksel şiirin
dünya görüşüyle örtüştüğünü unutmamak gerekmektedir. Buna göre Âkif, hadiseleri lahuti ve nasuti
tüm boyutlarıyla ele alan bir vahdet duyarlılığına sahiptir. Her şeyin ilâhî takdirin, iradenin ve meşîetin
tezahürü olduğu düşüncesiyle beslenmiştir. Dolayısıyla inancın ve toplumun iradesinin buluştuğuna
dair idrakin belirginleştiği anlarda şiir izhar olur ve duyarlılığın doruklarına yükselir. Dolayısıyla onun
şiirine ve düşüncesine ivme veren, ilâhî takdir planına olan duyarlılığıdır. (Koç, 2010b, s. 98-99).
Âkif’e İstiklâl Marşı yazdıran sebepleri ve ilham veren hususları tespit edebilmek için şiirinin estetik
boyutunu temellendiren “iman ve ihsan”ı anlamak gerekmektedir.
İlâhî takdir duyarlılığı ve ihsan düşüncesinin, yapıp etmelerinde birleştiği Mehmed Âkif’in sanat
anlayışında fikir, ideal ve toplumsal meseleler daima sanatının önünde olmuştur. Âkif şairliğini
toplumun ihtiyaçlarının önüne geçirmemiştir. Ancak büsbütün ondan vazgeçemediği de Çanakkale
Şehitlerinde ve Bülbül gibi bazı şiirlerindeki lirizmden anlaşılmaktadır (Karakoç, 2011: 17). İstiklâl
Marşı da bunların arasında zikredilebilir.
Edebî bir metinde özellikle de İstiklâl Marşı gibi lirik-hamasî bir metinde yazarının tavrını ve
tutumunu açığa vuran tesirli bir dil vardır. Orada yazar sadece sözünü söylemez, aynı zamanda
düşüncesini kabul ettirmek için de çabalar. Bu noktada mühim olan vezin, aliterasyon ve ses
düzenlemeleri gibi vasıtalar ile sözü tesirli hale getirmektedir (Wellek ve Warren, 2015: 26). Ayrıca
ortaya konulan metinde vurgulanan kavramlar, sanatçının öykündüğü yahut kullandığı kaynaklar ve
üslûp da edebî dilin tamamlayıcılarıdır.
Vezin ve kafiye gibi sözü tesirli kılan araçların işlevi ve şiir için yeterliliği geleneksel edebiyat
anlayışı çerçevesinde tartışılagelmiştir. Bir şiirdeki edebî sanatlar ve üslûp hünerlerinin, o eserin büyük
kabul edilmesi için yeterli görülmediği bu tartışmanın bir tarafıdır. Âkif, Mehmed Zekai Konrapa
tarafından tutulmuş olan Osmanlı Edebiyatı Ders Notları’nda (Ersoy, 2014: 29) edebiyat kavramı
üzerinde dururken şiirde fikir, azametli hayal, his ve tavr-ı mahsus-ı tebliğ bulunması gerektiğini; bir
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eserde bu unsurlar bulunmazsa onun şiir sayılamayacağını ifade etmektedir. Fikr-i selîm sahibi olmadığı
hâlde sadece vezninin ve kafiyesinin düzgünlüğünden dolayı bir eserin şiir sayılamayacağı
düşüncesindedir. Dolayısıyla büyük ve gerçek sanat eseri bir gaye ve ideale sahip olmalı; sanatkârının
içsel tecrübelerini öne çıkarmamalıdır (Topçu, 2019: 41). Öte yandan gaye ve idealin, eserdeki form
estetiği ile bütünlük arz etmesi beklenir. Âkif kendi sanatkârlığını kabul etmese de2 İstiklâl Marşı’nda
büyük sanat eserinden beklenen ideal ve fikr-i selîm ile mevzûn-mukaffâ sözün bir arada bulunduğu
gerçeği inkâr edilemez.
Marşların temel vasfı aslında millete heyecan vermek ve onları millî bir şuurda buluşturmaktır.
İstiklâl Marşı şekil ve muhtevâsı bakımından bir marş güftesinden beklenen bu asgarî vasıfları fazlasıyla
aşmaktadır. Öncelikle on kıta ve kırk bir mısraıyla şiir, aruzla kaleme alınmış, her kıtası tam kafiyeli bir
metindir. Bütünüyle kendi müziğini içinde taşımaktadır ve bu müzikal doku eserde vurgulanan duygu
ve düşüncelerin ruhuyla uyumludur (Okay, 2015: 133).
İstiklâl Marşı’ndaki ritmi ve âhengi sağlayan elbette sadece aruz ve kafiye değildir. Cenâb
Şehabeddin’in, Âkif’in üslubu üzerine yaptığı tespitler esere âhengini veren diğer unsurları anlamamıza
katkı sağlayacak niteliktedir:
“… Rahnesiz ve infilaksız bir üslûb-ı metîn içinde Âkif o zamana kadar mislini görmediğimiz bir
tabiilikle kendi heyecanlarını inşad ediyordu. Yazılarında süs yok, tasannu yok, vezin yahut kafiye hatırı
için kabul edilmiş vazifesiz bir kelime yok, tufeylî ibare yok, lüknet ve rekâket yok, okuyan gibi güya
yazan için de külfet ve suûbet eseri yoktu. Ohh, bu bî-misâl sanatkârın sanatında sanat o kadar gizlidir
ki…”(Gökçek, 2015: 133’den naklen Cenâb Şehâbeddin, 1924: 66-68)
Âkif’in dil ve sanat açısından, sanatının yine sanatında gizli olması yorumu, onun estetik
tecrübelerini ortaya koyarken kullandığı kendine has üslûbuna işaret etmektedir.
Örneğin;
“Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ”
feryâdı, kolay kolay irtifâına varılır hamâsî mısralardan değildir.” (Ayverdi, 2001: 147). Bu coşku
ve feryadı belki ancak bir sufînin vecd ve istiğrakında bulmak mümkün olabilir. İstiklâl Marşı’nı ona
vecd ile söyleten de vatan ve hürriyet sevgisidir. Söylenmesi oldukça kolay görülen lakin çok az insana
nasip olacak bir vecd anının eseri olan bu ve bunun benzeri mısralarda sehl-i mümtenî üslûbun izlerini
sürmek mümkündür.
İstiklâl Marşı’nın büyüklüğünün yalnızca edebî kıstaslarla tayin edilemeyeceği bilinmekle beraber
anlatım gücünü arttıran edebî sanatlardan, kıtalar arasındaki kuvvetli bağ ve geçişlerden eserin
ehemmiyeti hakkında bazı ipuçlarına ulaşılabilmektedir. İstiklâl Marşı’nda neredeyse her mısrada
bulunan teşbih, tenasüp, tekrir, mübalağa ile bayrak, mabed ve taş için kullanılan teşhis sanatı dikkati
çekmektedir. Öte yandan İstiklâl Marşı dozu yer yer artıp azalan bir gerilim ve heyecanın seyri gibidir.
Buna milletin ruhunu herc ü merc eden bir iççatışma ve onun neticesinde gelen arayış duygusu eşlik
eder.
İstiklâl Marşı, Âkif’in estetik tecrübesine yani aslında İslâm’ın âlem tasavvurundan beslenen
sanatına işaret etmektedir. Zira Âkif, Allah’ın müminlere vadettiği zaferin er geç gerçekleşeceğine
inanmaktadır. Bu inancın bir yansıması olarak şiirinde millî ve ulvî değerlerle dinî motifleri bir arada
kullanmaktadır. Sancak, yıldız, hilal, hak, hürriyet, istiklâl, yurt, millet, ırk, vatan, kahramanlık gibi
millî kavramlarla iman, şehadet, helâl, cennet, Hudâ, Hak, ezan, mâbed, vecd, hak, tapmak, şehid,
şüheda, ilâhî, nâmahrem, ezan, secde gibi dinî kavram ve motiflere zengin bir belagatle eserinde yer
vermektedir (Okay, 2015: 134). Bu değerlerin İstiklâl Marşı’ndaki konumlarına ve vurgulanma
sıklığına dikkat çekmek hem şairinin hem de eserin ithaf edildiği toplumun ruhundaki konumlarını
anlamak adına önemli görülmektedir. Zira bu değerler evrensel ve zamansızdır. Her devirde kıymet-i
harbiyesi su götürmez olan değerler ve kavramlar onda sembolleşmiştir. Sancak, ocak, hilal, canavar,
2
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Kitap, s. 5.
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mabed, ezan, taş gibi… İstiklâl Marşı’ndaki bu değer ve kavramların takdim tehirleri, bir kavramın bir
diğerinden evvel zikredilmesi Âkif’in ehem mühim sıralaması hakkında fikir verebilir. Ocak, bayrak ve
bağımsızlık vurgusunu yaptıktan sonra bunların temini için bir direniş kaynağı olarak gördüğü “iman”a
işaret etmesi bilinçli bir tercih olmalıdır. Diğer taraftan;
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli
mısraında mecaz ve teşhis sanatlarıyla örülmüş kavramların bir örneği görülmektedir. Ancak bu
mısradaki belâgatın da ötesinde, mabede yabancıların el uzattığını görmeye bile tahammül edemeyen
Âkif’teki gayret-i dîniyye ve vataniyye duygusuna şahit olunmaktadır.
Âkif’in eserlerinin çoğunda olduğu gibi İstiklâl Marşı’nda da nasları referans aldığı bilinmektedir.
Zira onun şahsiyetinin ve eserlerinin membaı öncelikle Kur’an’dır. Âyet ve hadislerin iktibas ve telmih
yoluyla Safahat’a kaynaklık ettiği, bunun yanı sıra bazı mısralarının üslûp bakımından âyetlerle yakınlık
gösterdiği bir vakıadır. Ancak burada bahsedilen doğrudan şeklî bir yakınlık yahut benzerlik değil,
nasların hakikatine bağlılık neticesi ortaya çıkan bir benzerliktir. Mesela pek çok âyet-i kerîmede
müminlere müjde, inkârcı ve müşriklere ise tehaddî ile seslenilmektedir. Bu bağlamda İstiklâl
Marşı’ndaki bazı mısraların da lafzen ve mânâen müjdeleyici âyetleri hatırlattığı düşünülmektedir:
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın
Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın
mısraları “…Allah’ın yardımı yakındır.” meâlindeki el-Bakara sûresinin 214. ve “…Allah’tan
gelecek yakın bir yardım ve fetihle müminleri müjdele!” meâl-i celîli ile es-Saff sûresinin 13. âyetlerine
telmihte bulunulmaktadır.
Eserde vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık iman kavramıyla irtibatlı olarak zikredilmektedir.
İstiklâl Marşı’nda vurgulanan “iman” kavramı teorik bölümde açıklamaya gayret ettiğimiz gibi İslâm
estetik anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilir. “Hubbu’l-vatan mine’l-îmân” rivayeti ile Âl-i İmrân
sûresinin 139. ve et-Tevbe sûresinin 111. âyetleri “vatan sevgisi” ve bununla ilişkilendirilen “şehadet”le
karşılığını ve manasını bulan nassî delillerdir. Fıkhî bir prensip olarak vatan hürriyeti olmaksızın dinî
hürriyetin olamayacağı da bu noktada hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla Âkif’in milliyetçilik anlayışını din
ile bir bütün halinde değerlendirmek gerekmektedir. Türk Milleti’nin İstiklâl Savaşı’ndaki azminin ve
başarısının imanına merbût bir milliyetçi bakışa borçlu olduğu düşünülmektedir. Bu noktada belki de
milliyetçilik kavramının zaman içerisinde değişen anlam dünyasına dikkat çekmek gerekmektedir.
Harekete geçirici manevî muhtevasıyla İstiklâl Marşı, meşakkatli bir dönemde yaptığı toplumsal
çağrı sayesinde milletini ümitsizlikten kurtarıp istiklâle olan inancını yükseltmiş ve vatanın kaderi
üzerinde dönüştürücü etkide bulunabilmiştir. Türk milletine varlığını anlamlı kılan sebepleri
hatırlatmıştır. Bunu sanatın ve dilin imkânlarından istifade ederek gerçekleştirmiştir. Ayrıca İslâm sanat
anlayışının temelini ortaya koyan hüsn, denge ve nizam gayesi barındırması, muhatabına estetik
tecrübeyi yaşatması gibi hususiyetleriyle de bir sanat eserinden karşılanacak beklentilerin İstiklâl
Marşı’nda tahakkuk ettiği görülmektedir.
SONUÇ
Sanatçı derin kavrayışı sayesinde edindiği tecrübeyi toplumsal tecrübeyle beraber aktarmayı
başaran; sanat eseri ise harekete geçiren, dönüştüren, ifade eden ve hatırlatandır. Bu sayede kişi veya
toplum, sanat olmadan ulaşamayacağı veya çok zor elde edebileceği hakikati ve neticeyi süratle idrak
edebilir, harekete geçebilir. İstiklâl Marşı muhatabını hayret, coşku, ürperti, endişe, umut gibi duygulara
sürükleyen tesirli yapısıyla, onsuz, ifadesi güç ya da imkânsız görünen mesele ve boyutları ele
almaktadır.
Âkif kendisi şiirini şahsî bir üretim olarak değil toplumsal bir muharrik olarak görse de sanatının
ve özelde İstiklâl Marşı’nın sadece tarihî değil sanatsal arka planının ortaya konmasındaki ilke ve
aşamaların da farklı analizler ışığında ele alınması gerekmektedir. Zira eserin estetik yönüne
yoğunlaşmak ondan gelecek estetik tecrübenin ve hazzın artmasına sebep olacaktır. İstiklâl Marşı’nda
estetiği ortaya koyan vezin, belagat ve ideal gibi unsurların dinî temelleri olduğu vakıadır. Sanatçı, eseri
ve eserin estetiği tek tek ele alındığında öncelikle sanatçının yetiştiği muhit ve birikiminin onun
bilinçaltı kaynakları olarak öne çıktığı, diğer yandan eserin; muhtevası, kaynakları, lafız ve mana
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dengesi ve şeklî özellikleri itibariyle din-sanat sentezi oluşturduğu görülmektedir. İstiklâl Marşı asıl
estetik değerini/güzelliğini ise canlı, tutarlı, fikrî temelli oluşundan ve Âkif’in şahsiyetinin dayandığı
“inanc”ın eserde ve toplumda makes bulabilmesinden almaktadır. Zira bir sanat eseri ait olduğu
kültürün değerlerini barındırdığı ve yorumladığı nispette güzel kabul edilmektedir.
Sonuç olarak; Âkif sanatını icra ederken diğer çoğu şiirinde olduğu gibi İstiklâl Marşı’nda da
dinden fariğ kalmamış, genelde bilinçli bir şekilde sanatını dinî meseleler üzerine inşâ etmiştir. Bu husus
İstiklâl Marşı gibi millî duygu ve düşüncelerin yoğun olduğu bir metinde de kendini göstermektedir.
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MEDRESE İLE MEKTEP ARASINDA
AKİF’İN EĞİTİM VE BİLİM ANLAYIŞI
(ASIM KİTABI ÖZELİNDE BİR OKUMA DENEMESİ)
Mahmut DİLBAZ

Giriş
Bu çalışmanın temel sorusu şudur: İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif’in eğitim ve bilim anlayışı
nasıl bir karaktere sahiptir ve nasıl değerlendirilebilir? Bu soru Akif’in dünya görüşünü en iyi yansıtan
eserlerinden biri olan Asım kitabı merkeze alınarak cevaplandırılmaya çalışılacaktır.
Bilindiği üzere geç dönem Osmanlı eğitim ve ilim dünyası ikili bir yapıya sahipti.
Geleneksel/klasik eğitim ve ilim anlayışının devam ettiği medreselerin yanında/karşısında Avrupa
tarzında, modern eğitim vermek üzere mektepler açılmıştı. Son dönem Osmanlı âlimleri ve aydınları bu
iki yapı arasındaki benzerlik ya da daha çok farklılık/zıtlık ilişkisi çerçevesinde yetişmiş ve ürünlerini
ortaya koymuşlardı.
Bir medrese hocasının oğlu olan Akif de hem –gayri nizamî de olsa- medrese tahsili hem de mektep
eğitimi almış, bu iki eğitim sürecinin birçok problemini ve aynı zamanda zenginliğini taşımış ve
yansıtmıştı. Yetişme-eğitim yılları ile ilk memuriyetleri II. Abdülhamid devrine; ürünlerini verme,
fikirleri, eserleri ve icraatıyla etkin olma yılları ise II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele dönemlerine tesadüf
eder. Asım kitabını ise 1919-1924 yılları arasında yazmış ve yayınlamıştır. Bu yılların başlangıcı İslamcı
bir siyasetle yürütülen Milli Mücadele dönemine; sonu ise dinî hayatla ilgili tasfiyelerin başladığı bir
zaman dilimine denk düşer. Dolayısıyla Akif’in eğitim ve bilim anlayışının tasvir, tahlil ve tenkit
edilmesi bir taraftan II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemlerinin daha detaylı
anlaşılmasını sağlayacak diğer taraftan Türkiye’deki eğitim sisteminin ve bilim zihniyetinin hâlâ devam
eden problemlerinin çözümüne dair tarihsel bir perspektif sunacaktır.
Akif’in eğitim ve bilim anlayışını ele alan akademik çalışmaların sayısı çok azdır ve yapılan az
sayıdaki çalışmalar da sadece tasvir ağırlıklıdır, düşünce tarihi merkezli tahlil ve tenkit çabaları pek
görülmez. İlim ve fen gibi eğitimle, bilimle alakalı kavramları Akif’in nasıl, niçin ve hangi anlamlarda
kullandığı; bu kavramların daha üst Avrupa, medeniyet, terakki gibi kavramlarla irtibatı yeterince
araştırılmamıştır. Öte yandan bu tür kavramların genel olarak sağlıklı ve bütüncül bir tarihçesi de henüz
yazılmamıştır (öncü bir çalışma için bk. Kara, 2003: 126-192).
Osmanlı Devleti başta olmak üzere bütün İslam dünyası modern eğitim süreçleri ve yeni bilim
anlayışları ile XVIII. asrın son çeyreğinden itibaren bir zorunluluk gereği karşılaşmıştı. Avrupa
karşısında askerî yenilgiler alınıyor, büyük toprak parçaları kaybediliyordu. Bu vasatta “kendi kendine
yeterlilik fikri”ni de kaybetmeye başlayan Osmanlı yöneticileri çareyi askerî ve teknik alanlarda
Batılılar gibi olmakta buldular ve evvela Batı’da ortaya çıkan yeni askerî-teknik eğitim kurumlarını
Osmanlı’ya aktarmaya çalıştılar. Yeni eğitim sistemi aynı zamanda yeni bir bilim anlayışı, dünya görüşü
ve hayat tarzı demekti. Coğrafî keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri, hümanizm, Aydınlanma
felsefesi, bilim ve sanayi inkılabı, sömürgecilik, kapitalizm, materyalizm, pozitivizm süreçlerini
yaşayan Avrupa tecrübesinde yeni eğitim ve bilim anlayışı kutsal ve metafizik unsurlardan uzaklaşarak
varlık alanına çıkabildi. Diğer bir ifadeyle yeni eğitim ve bilim anlayışı dini ve metafiziği devre dışı
bırakarak gelişti ve yepyeni bir dünya görüşü, sistemi, düzeni ortaya koydu. İslam dünyasında bu arada
Osmanlı Devleti’nde ise hadise bu şekilde cereyan edemezdi. Çünkü Batı tarzı, yeni fikirler ve kurumlar
devleti ve onun ayrılmaz bir parçası kabul edilen dini kurtarmak için ithal edilmek istendi. Bu yüzden
yeni eğitim-bilim anlayışları ve kurumları dinî çerçevede, dinî mantık ve kurumlarla bir arada
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hayatiyetini sürdürmeye çalıştı. Eski/geleneksel/klasik/dinî eğitim ve ilim anlayışı medreseler aracılığı
ile yürütülürken yeni/modern/din dışı eğitim ve bilim anlayışının bayraktarlığını mektepler üstlendi. Bu
durum hem kurumsal hem de zihniyet itibariyle bir çatallanmaya sebebiyet verdi. Felsefî manada
mümkün olmasa da pratik düzeyde başarılan dinle modernleşmenin birlikte yürütülme politikasının bir
izdüşümü olarak eski ile yeni eğitim-bilim anlayış ve kurumları arasında terkip kurulmaya çalışıldı.
Meşruiyet çabalarının zorunlu bir ürünü olarak “modern bilim” ve “teknoloji” klasik kavramlar ve
türevleriyle karşılandı: ilim (ç. ulum), fen (ç. fünun), marifet (ç. maarif), sanat (ç. sanayi), irfan,
malumat-ı nafia… Bütün bu kavramların tarihçeleri ortaya konmadan, klasik dönemden modern
döneme geçirdikleri değişim, dönüşüm, farklılaşma, açılma ve daralmalar tesbit edilmeden, irtibatlı
bulunduğu daha üst kavramlarla (Avrupa, medeniyet, terakki, asrın idraki) ilişkisi tanımlanmadan
eğitim ve bilim alanlarındaki gelişmeler, problemler layıkıyla anlaşılamaz ve çözüme kavuşturulamaz.
Bu çerçevede döneminin gerçek bir tercümanı olan Akif’in eğitim ve bilim anlayışı yukarıda
zikredilen kavramları nasıl, niçin ve hangi anlamlarda kullandığı hesaba katılarak belirlenecek ve
değerlendirilecektir.
1. MEDRESEDEN MEKTEBE AKİF’İN DÜNYASI
Bir mütefekkirin, burada Akif’in, düşünce dünyasını, bu dünyanın en mühim unsurlarından eğitim
ve bilim anlayışını kuşatabilmek için asgarî üç hususa dikkat etmek gerekir: a) yaşadığı dönem
(dönemin siyasî, dinî, kültürel, sosyal hareketleri, dönemin ruhu), b) muhiti (yaşadığı yer, ailesi, çevresi,
yetiştiği ortam, hocaları, etkilendiği isimler, arkadaşları, talebeleri…), c) gelecek tasavvuru
(iyimserliği/kötümserliği, beklentileri, bütün bir tarih [geçmiş, hal, gelecek] yorumu) (Kara, 2006-2007:
2-3).
Akif yakın tarihin üç mühim devresine tanıklık etmiş bir aydındır: II. Abdülhamid (1876-1908),
II. Meşrutiyet (1908-1919) ve erken Cumhuriyet (1919-1924) dönemleri. Askerî-siyasî-sosyal açıdan
büyük savaşların, göçlerin, kayıpların, yıkımların, acıların ve aynı zamanda büyük umutların,
arayışların hüküm sürdüğü bir dönemler manzumesi. Dinî-fikrî açıdan fevkalade bereketli ve aynı
zamanda problemli tartışmaların, yeniliklerin, ideolojik çatışmaların arttığı bir zaman dilimi. Eğitim ve
bilim anlayışı açısından modern okullaşma süreçlerinin, medrese ıslahat teşebbüslerinin, yeni bilim
anlayışlarının, İslam’ın bilime/medeniyete/ilerlemeye engel olup olmadığı tartışmalarının yaygın ve
etkin olduğu dönemler…
Akif’in muhiti ise medrese ile mektebin, iki farklı dünyanın bütün problem ve imkânlarıyla bir
arada yaşadığı bir çevredir. Akif “ulema semti” olarak bilinen Fatih’te doğar. Fatih, birçok medresenin,
müderrisin, medrese talebesinin, bu arada birçok caminin, tekkenin, tekke müntesibinin, kütüphanenin
bulunduğu klasik/geleneksel dünyanın en hususî mekânlarından biri, birincisi… Fatih’in, Akif’in
fikriyatında ve hissiyatında o kadar büyük bir yeri vardır ki, Safahat’ının ilk kitabının ilk başlığı Fatih
Camii, dördüncü kitabının başlığı ise Fatih Kürsüsünde isimlerini taşır. Ayrıca Asım’ın
kahramanlarından Köse İmam tiplemesini anlayabilmek, Safahat’taki medrese tenkitlerini ve
medreselilerin zengin dünyasını kuşatabilmek için de Akif’in Fatih semti ile ilişkisine dikkat
kesilmemiz gerekir. Fatih’te ikamet eden babası İpekli Tahir Efendi de bir müderristi. Dolayısıyla
annesi Şerife Hanım Akif’in resmî medrese tahsili görmesini ve böylece babası gibi “sarıklı” olmasını
istemesine rağmen, Tahir Efendi medrese derslerini gayri resmî bir şekilde evde kendisinin
verebileceğini söyleyerek oğlunu dönemin ruhuna uygun olarak mektebe gönderir. Akif birçok akranı
gibi evvela geleneksel bir kurum olarak bir mahalle mektebine (Emir Buhari) verilir. Babası başta olmak
üzere dönemin ileri gelen âlimlerinden hususî medrese dersleri ve hafızlık eğitimi alır, klasik kültürün
iki ana dilinden biri olan Farsçayı çeşitli ders halkalarına devam ederek öğrenir. Bütün bunlara rağmen
Akif teknik manada bir medreseli değil, mekteplidir; ulema sınıfına ait değil, aydın sınıfına mensuptur.
Modern mektepler olarak Fatih İbtidaîsi, Fatih Merkez Rüşdiyesi, Mülkiye İdadîsi ve Baytar
Mektebi’nde eğitim görür. Bu okullarda öğrendiği Fransızcasını özel derslerle ve sıkı takipleriyle
ilerletir. Baytarlık mesleğini severek yapmasına rağmen muallimliği ile de temayüz eder. Halkalı Ziraat
Mektebi, Çiftlik Makinist Mektebi, Darülfünun Edebiyat Şubesi, İttihat ve Terakki Şehzadebaşı Kulübü
ve Darüledeb’de kitabet-i resmiye, Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı ve tercüme usulü dersleri verir.
Medrese ıslahatı teşebbüsleri çerçevesinde mekteplere benzetilerek teşkil edilen Darülhilafe
Medresesi’nde de Türkçe muallimliği yapar. II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yayın hayatına başlayan,
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devrin en mühim mecmualarından Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad’ın başyazarlığını üstlenir; bu vesile
ile farklı meşrep ve fikirlere sahip, dönemin birçok ilim, fikir, edebiyat adamlarıyla teşrik-i mesaide
bulunur. Said Halim Paşa, Muhammed Abduh, Abdulaziz Çâvîş gibi etkili isimlerin eserlerini tercüme
eder. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi olarak Berlin’de ve Arap coğrafyasında özel vazifelerde bulunur, Milli
Mücadele hareketine fiilen katılır. Bütün bunlar Akif’in ne kadar renkli-farklı çevrelerle ilişkisinin
bulunduğunu ve mücadeleyle geçen dopdolu bir hayat yaşadığını gösterir (Kara, 2006-2007: 7-12; Okay
ve Düzdağ, 2003: 433-434; Edib, 2011: 703).
Akif’in gelecek tasavvuru, bu manada geçmiş, şimdi ve geleceğe dair “bütün bir tarih” yorumu her
zaman tek tip olmasa da kısa bir genelleme yapacak olursak şöyle söyleyebiliriz: döneminin hemen
bütün aydınları gibi Akif de daha iyi ve ümitvâr bir gelecek için maziyi karartma, en azından
olumsuzlama temayülü göstermiştir. Dönemin ruhuna uygun olarak, mevcut kötü şartların icbar ettiği
kurtuluş reçeteleri sunma arayışları çerçevesinde Akif’in eserlerinde de umumiyetle “mazi” ve “hal”
çöl, dehşet verici devedikenliği, atalet, gerilik gibi kelimelerle menfî bir yoruma tabi tutulmuştur. Buna
karşılık ilerleme fikrinin de etkisiyle “gelecek” tasavvuru dönemin yükselişe geçen istikbal, ati, ferda
gibi kelimeleriyle müsbet bir karakterde devreye girmiştir. Akif’in medrese tenkitlerinin ve nihaî
tercihini Avrupaî eğitimden yana koymasının, yeni bilim anlayışlarını hevesle sahiplenmesinin
zemininde bu değerlendirmelerin ve bakış açılarının da büyük bir payı vardır (Akif’in gelecek tasavvuru
hakkında daha detaylı bir değerlendirme için bk. Kara, 2006-2007: 12-28).
2. BİR İSTİKBAL PROJESİ OLARAK ASIM KİTABI
Ümitvâr bir istikbal projesi, etkili bir kurtuluş reçetesi olarak değerlendirilebilecek Asım,
Safahat’ın altıncı kitabı olarak 1924’te neşredilmiştir. Bu tarih dinî hayatla (dinî kurumlar, din eğitimi,
dinî yayıncılık, dinî ifade biçimleri ve semboller, dinî hayatın canlılığı, din adamlarının fonksiyonları)
alakalı katı laiklik politikalarının devreye girdiği bir tarihe işaret eder. Geç Osmanlı ve erken
Cumhuriyet dönemlerinin uygulamalarına muvafık olarak medreseyi mekteple, modern bilimle
harmanlamaya çalışan, medreseyi mektepleştirmek, dinî eğitimle modern-laik eğitimi birleştirmek
isteyen Asım’ın medreselerin kapatıldığı bir tarihte neşredilmesi tarihin garip bir cilvesi olsa gerek1.
Kitabın kahramanlarından “Köse İmam”ın, Akif’in 1910’da yayınlanan bir şiirinin başlığı olduğu
düşünülürse kitap hazırlıklarının erken bir dönemde başladığı söylenebilir. Eserin yarıya yakın kısmı
1919-1924 yılları arasında Sebilürreşad mecmuasında yayınlanmıştır. 2292 mısradan oluşan tek
parçalık bu büyük manzume Süleyman Nazif tarafından “bir mucize-i şiir”, Cenab Şehabeddin
tarafından “edebiyatımızda muadili olmayan bir abide” şeklinde tavsif edilir (Düzdağ, 2002: 170;
Ayvazoğlu, 2006: 25; Gökçek, 2013: 68-69). Fikir tarihi itibariyle de istisnaî bir muhavere (diyalogtartışma-muhasebe-tenkit) metni olarak belki sadece Reşid Rıza’nın Muhaveretü’l-Muslih ve’lMukallid kitabıyla mukayese edilebilir (Kara, 2006-2007: 21-22).
Kitabın kahramanlarından biri medreselidir: Köse İmam (Akif’in babasının talebesi); diğeri
mektepli: Hocazade (Akif’in kendisi). Aslında her ikisi de yenilik hareketlerine ve
batılılaşma/modernleşme politikalarına şartlı destek verse de Hocazade tipi, Akif’in biraz daha
mektepli-modernist-müsamahakâr-ümitvâr tarafını, Köse İmam tipi ise medreseli-muhafazakâr-katıümitsiz tarafını temsil ediyor. Kitabın sonunda konuşmalara dâhil edilen Asım ise Köse İmam’ın
oğludur; aydın fikirli, bir müddet Avrupa’da tahsil görmüş, modern bilim ve teknolojiye teşne, aktivist,
cesur, dinî ve manevî değerlere bağlı biri olarak idealize edilmiş bir tiptir. Aslında Akif’in fikriyatında
ve bütün eserlerinde Asım tipi Batı bilim ve tekniğini (medeniyet) İslam ahlakı (kültür) ile şahsında
birleştirecek nesillerin sembolüdür (Okay, 2017: 65).
Kitapta farklı nesillerin temsilcileri olarak Köse İmam, Hocazade ve Asım dönemsel problemleri
ve çıkış yollarını tartışır. Tartışılan konular hayli geniştir: II. Abdülhamid dönemi, II. Meşrutiyet’in
ilanı, Birinci Cihan Harbi, Çanakkale zaferi, bozulmuş aile yapısı, tarım, yoksulluk, hastalık, geri
kalmışlık, cahillik, ahlakî zafiyetler, medrese-mektep ikiliği, halk-aydın karşıtlığı, nesiller çatışması,
inkılap ve medeniyet meselesi, medreselerin ve mekteplerin ıslah edilmesi, Batı bilim ve tekniği, İslam
ahlakı… Tartışılan konular bir şekilde eğitim ve bilim meselesine dayandırılır, “300 yıllık geriliğimiz”in
1
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olmasına rağmen eski dünyanın insanı olarak aynı tarihte, Mart 1924’te emekliye sevk edilmişti.
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telafisi için Batı bilim ve tekniği ile İslam ahlakının birleştirilmesi gerektiği vurgulanır ve metin Asım’ın
yarım bıraktığı eğitimini tamamlaması için Avrupa’ya gitme teklifini kabul etmesiyle son bulur.
Dolayısıyla kitapta tartışılan konular arasında eğitim ve bilim hayatî öneme sahiptir ve Akif’in eğitim
meselesini ne kadar ciddiye aldığını gösterir (Turinay, 2011: 1023-1032). Bazı hatırat kayıtlarına göre
Akif, ikinci bir Asım kitabı daha yazacaktı, orada Avrupa’dan Batı bilimiyle İslam ahlakını birleştirmiş
bir şekilde dönen Asım ve nesli Milli Mücadele hareketine katılacak, büyük bir zaferden sonra yeni
Türkiye’yi kuracaklardı (Edib, 2011: 216). Ancak 1923 sonrası şartlar ve inkılaplar, Akif’in kendisini
Mısır’a sürgün edişi, orada Kur’an meali yazma işiyle meşgul olması ve belki de daha çok yeni
Türkiye’nin bambaşka vadilere sürüklenmesi ona bu ikinci Asım’ı yazdırtmayacaktı.
3. MEDRESE İLE MEKTEP ARASINDA ASIM’DA ULUM VE FÜNUN
Asım kitabının ana mesajını kurtuluşun/ilerlemenin/inkılabın ancak asrın gerektirdiği, Batı
kaynaklı eğitim ve bilim anlayışları ile İslam ahlakının birleştirilmesiyle mümkün olabileceği
meselesinin oluşturduğunu ifade etmiştik. Tesbitlerimize göre metinde ilim-ulum 18, marifet 6, fen 4,
sanat-sanayi 3, irfan 3, medrese-medâris 14, mektep 12 defa geçer. İlim, fen, marifet, sanat ve irfan
kavramları birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir olduğu gibi çok az sayıdaki yerde klasik ilimler,
daha çok ise modern bilimler için kullanılmıştır.
İslam tarihinde ilim ve diğer ilgili kavramlar birçok şekilde tanımlansa da genel itibariyle ilim,
“öncelikle Allah’ın sahip olduğu ve insanın da ancak Allah’ın kendisine vermesi ile kazanabileceği,
kaynak olarak ilahî ama zuhur itibariyle insanî olan bütün tasavvur, tasdik ve beceriler ” şeklinde
anlaşılabilir (Görgün, 2017: 119). Fen ise bir ilme ait alt disiplinlerden her birini ya da güzel sanatlara
ait dalları ifade ediyordu. Marifet ve irfan daha çok tasavvuf alanındaki “bilgi”ye işaret ediyor, sanat
ise fenne yakın bir anlamda kullanılıyordu (Kutluer, 2000: 109-110). Fakat burada altını çizmemiz
gereken husus şudur: Geleneksel dünyada eğitim süreçlerinin, ilim anlayışlarının ve ilimlerin üst
mantığını, muhtevasını, hiyerarşilerini, dilini ve istikametini her alanda olduğu gibi “din” belirliyordu.
Modern dönemle birlikte ise din merkeziyetini ve belirleyiciliğini kaybetmiş, eğitim ve bilim alanlarının
üst mantığı, muhtevası, hiyerarşileri, dili ve istikameti laik/din dışı bir perspektifle yeniden
belirlenmişti.
Modern dönemde ilim, fen, irfan, marifet, sanat ve bunların çoğulları ulum, fünun, maarif, sanayi
daha ziyade science karşılığı olarak modern bilimleri, ağırlıklı olarak da “fen ilimleri” ya da “müsbet
ilimler” denen matematik, geometri, fizik, kimya, astronomi gibi bilimleri ifade ediyordu (Kara, 2003:
137-138). Buradaki problemlerden biri, klasik ilimler için kullanılan ilim, irfan gibi kavramların hem
klasik şekilde kullanımına devam edilmesi hem de yeni içerik ve metotlarla ortaya çıkan modern
bilimler için de kullanılmasıdır. Söz gelimi Akif’in; “Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını / Veriniz hem
de mesainize son süratini” mısralarında geçen ilim ve sanat “modern bilim ve teknoloji” karşılığında
kullanılmış; “Yarının ilmi nedir, hâlbuki gayet müdhiş / Maddenin kudret-i zerriyyesi uğraştığı iş”
mısralarındaki ilim ise atom fiziği iken; “İlme vakfettiği dirsek babanın elli sene” mısraında geçen ilimle
klasik ilimler kast edilmiştir (Ersoy, 2017: 170, 405, 321). Dolayısıyla klasik dünyadan kalma bir
kelime-kavram olarak ilim, meşruiyet kaygılarından olsa gerek, hem geleneksel ilimler hem de yenimodern bilimler için kullanılmıştır. Bu durum kavram kargaşasına sebebiyet verdiği gibi modern öncesi
dönemdeki ilimle modern dönemdeki ilim (sonradan bilim) arasında var olan kategorik ayrımı, farklılığı,
değişim ve dönüşümü görünmez kılmaktadır. Öte yandan bu durum Batı kaynaklı bilgi, bilim ve
tekniklerin rahatlıkla Müslümanlar tarafından da temellük edinilebileceği anlamına geliyordu. Hâlbuki
Akif’in yücelterek, geleceğin ilmi olarak zikrettiği ve fakat sonradan atom bombası faciasıyla
neticelenecek atom ilmi ile babasının medrese tahsiliyle elde ettiği ilim aynı ilim miydi? Buradaki esas
mesele, hâlâ devam ettiği üzere, modern dönemde yaşayan Müslüman yöneticilerin, âlim ve aydınların
ilmi/bilimi nötr bir hadise olarak algılamaları problemidir. Bu bakış açısını yansıtan, temsil gücü yüksek
ifadeleri Akif, Safahat’ın ikinci kitabında, Süleymaniye Kürsüsünde dile getirmişti:
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Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını
Veriniz hem de mesainize son süratini
Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin, yalnız (Ersoy, 2017: 170)2
Modern bilimin-teknolojinin (sanat, ilim) gerçekten bir dini, imanı, ahlakı, milliyeti, kendine has
bir mantığı ve yürüyüşü yok muydu? (bu soru bugün için de hayatî bir sorudur). Buradaki hadiseyi ve
akıl yürütme biçimini anlayabilmek için ulum-fünun meselesinin daha üst bir başlığı olan medeniyetkültür ayrımı problemine intikal etmemiz gerekir. Bu da bizi modern dönemde oluşmuş Avrupa fikrine
götürecektir. Çünkü Avrupa, medeniyet ve terakki kavramlarının içi hususen Akif’in yaşadığı devirlerde
büyük ölçüde modern bilim ve teknoloji merkezli doldurulmuştur (Kara, 2006-2007: 28-30).
Yeni Avrupa fikri Müslüman hafızada bilhassa XVIII. asrın son çeyreğinden itibaren
parçalı/bölünmüş/ikili bir karakterde teşekkül etmeye başlamıştı: Bir (menfi) yanıyla mücadele edilmesi
gereken düşman/kâfir Avrupa, diğer (müsbet) tarafıyla muhakkak örnek alınması gereken taklit mercii
Avrupa… Dönemin bütün devlet adamları, âlimleri ve aydınlarında var olan bu parçalı Avrupa anlayışı
Akif’de de hissiyatı yüksek derecede gözükür. “Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı kâbusu”
mısraı düşman/saldırgan Avrupa’yı ifade ederken, “Sâde Garb’ın yalınız ilmine dönsün yüzünüz”
mısraı taklit mercii Avrupa’yı resmediyordu ve bu müsbet Avrupa-medeniyet tasavvuru nötr bir hadise
olarak görülen bilim ve teknoloji üzerinden kurulmuştu (Ersoy, 2017: 411, 404). Bu bakış açısına göre
Avrupa bir zamanlar Müslümanların elinde bulunan bilim ve teknolojiyi devralarak daha da
geliştirmişler ve güçlü bir askerî-idarî-iktisadî-sosyal-ilmî-hukukî yapı kurmuşlardı. Müslümanların
yola devam edebilmeleri, düşman Avrupa’nın saldırı ve sömürüsünden korunabilmeleri için muhakkak
bu “insanlığın ortak malı” olan bilim ve teknolojiyi, geniş manasıyla medeniyet unsurlarını Avrupa’dan
almaları gerekiyordu. Tam da bu noktada, bütün bu şartlar ve icbarlar arasında kurgulanan medeniyetkültür ayrımı fikrinin/probleminin son iki asırdır en büyük sloganı olan “Batılıların başta bilim ve
teknolojisi olmak üzere bütün medeniyet unsurlarını alalım, kültürlerini ve ahlakî yapılarını almayalım”
teklifini hatırlayabiliriz. Günümüzden geriye doğru baktığımızda bunun mümkün olmadığı, modern
bilim ve teknolojinin de değer yüklü olduğu, belli bir dünya görüşünü, hayat tarzını ve ahlakî yapıyı
beraberinde getirdiği, hatta dayattığı herhalde anlaşılmaktadır.
Aslında medeniyet olarak karşılanan civilisation kavramı Batı dillerinde ilk defa Fransa’da ve
Fransızca olarak XVIII. asrın ortalarında “belirli bir kesimin, hususen üst bir sınıfın (aristokrasinin)
hayat tarzı, düzeni” manasında üretilmiş bir kelimedir (Görgün, 2018: 15-16). Böylece toplumun diğer
kesimleri başta olmak üzere diğer devletler ve milletler de medenîleşmek/terakki etmek için bu
“evrensel, tek tip ve Avrupa merkezci” yeni hayat tarzını/düzenini taklit etmek zorunda idiler. Osmanlı
Türkleri tarafından 1830’lı yıllarda üretilen medeniyet kelimesi de aslında ilk başta “Avrupaî hayat
tarzı” anlamında kullanılmıştı. Hatta civilisation kavramının Türkçe karşılıklarının kronolojisi
hadisenin problematik yönünü ele veriyor: ünsiyet, tezhib-i ahlak, edeb-erkân öğrenme, terbiye-i nâs,
icra-yı nizamat, insaniyet, sivilizasyon, emr-i temeddün, medeniyet… 1870’lere kadar sivilizasyon
kavramının içeriği ise şöyle doldurulmuştu: içki, tiyatro, dans, balo, moda, kıyafet, kumar, gazete, araba,
masa, sandalye, çatal-bıçak… (Baykara, 1999: 12, 22-26).
Akif’in yetişme dönemine tesadüf eden II. Abdülhamid devriyle birlikte artık medeniyetin
muhtevasını modern bilim-teknoloji (ilim, fen, marifet, irfan, ulum-fünun), sanayi ve ticaret
oluşturmaktaydı3. Öte yandan bu dönemde İslam’ın medeniyete, ilerlemeye (terakki), bilime engel
olduğu oryantalistler tarafından sürekli gündeme getiriliyor, Müslüman devlet adamları ve aydınları ise
bu iddiayı çürütmeye çalışıyorlardı (Bu konuda detaylı bilgi ve yorum için bkz. Dilbaz, 2021: 235-251).
2

3

Şiirin devamında “Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için / Kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun kılavuz / Çünkü beyhudedir
ümmid-i selamet onsuz” (Ersoy, 2017: 170-171) denilse de esas vurgu nötr bir hadise olarak görülen Batı’nın bilim ve
teknolojisine yapılmıştır. Sonraki vurgu, Akif ve benzer düşüncede olan aydınların, âlimlerin batılılaşmaya şartlı destek
verdiğini, İslamiyet’i bir kenara bırakarak sadece Batı bilim, teknoloji ve dünya görüşüyle yola devam etmek isteyen aşırı
Batıcı fikirlere sahip düşünürlerden ayrıldığı noktayı gösterir.
1900 senesinde neşredilen Kamus-ı Türkî’de medeniyet kavramı şöyle tanımlanır: “Ulum ve fünun ve sanayi ve ticaretin
semerâtından bi-hakkın istifade ile hüsn-i halde ve refah ve asayişde yaşayış, hadariyet, terakki”. Hâlbuki 1852’de yayınlanan
Redhouse’un Müntehebat-ı Lügat-ı Osmaniye isimli sözlüğünde medeniyet sadece “şehrîlik, şehrî olmak” anlamıyla karşılanır.
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Tam bu noktada Akif’in Avrupa ve medeniyet fikrini anlamak, medeniyet-kültür ve bilim-ahlak
ayrımlarına nasıl baktığını görmek, bilim anlayışını tespit etmek için Asım kitabından uzun bir iktibasta
bulunabiliriz:
Hadi tahsilini ikmale tez elden, hadi sen
Çünkü milletlerin ikbali için evladım
Marifet bir de fazilet, iki kudret lazım
Marifet ilkin ahaliye saadet verecek
Bütün esbabı taşır, sonra fazilet gelerek
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin
Hayr-ı a‘lâsına tahsis ile sarf etmek için
Marifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer
Tek faziletle teâlî edemez, za‘fa düşer
İbtidaîliğe mahsus olan avare sükûn
Çöker a‘sabına, artık o da bundan memnun
Marifet, farz edelim, var da, fazilet mefkûd
Bir felaket ki cemaatler için, nâ-mahdud
Beşerin ruhunu tesmîm edecek karha budur
Ne musibettir o, taunlara rahmet okutur
Bizler edvâr-ı faziletleri cidden parlak
Bir büyük milletin evladıyız, oğlum, ancak
O fazilet son üç asrın yürüyen ilmiyle
Birleşip gitmedi; battıkça da ümmet cehle
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak
Bir düşüş düştü ki, davransa da sarsak sarsak
Garb’ın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkûm
Çünkü hâkim yaşatan şevket-i fenden mahrum
Biz evet, hasmımızın kudret-i irfanından
Bî-nasibiz de o yüzden bu şerefsiz hüsran
Sonra, a‘sâra süren haybeti çekmekle, bugün
O fazilet bile hissiz, hareketsiz, ölgün
Şimdi, Asım, bana müfrit de, ne istersen de
Marifetten de cüda Şark o faziletten de
(…)
Sâde Garb’ın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin
Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin
Fen diyarında sızan nâmütenahî pınarı
Hem için, hem getirin yurda o nâfi suları
Aynı menbaları ihya için artık burada
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada
Sen geçenlerde demiştin ki
Yazık hâlâ biz
Dünkü ilmin bile bîgânesiyiz, cahiliyiz
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İşte fıkdanı bu ihmal edilen marifetin
Nesli bir acze düşürmüş ki, bugün, memleketin
Bir yığın kuvveti var, hem ne tabiî de, henüz
Biz o kuvvetlere eller gibi hâkim değiliz
Yarının ilmi nedir, hâlbuki, gayet müdhiş
Maddenin kudret-i zerriyesi uğraştığı iş
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek
Sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek
Onu bir buldu mu artık bu zemin, başka zemin
Çünkü bir damla kömürden edecekler temin
Öyle milyonla değil, nâmütenahî kudret
(…)
-Hepsinin mesleği sağlam mı?
-Evet, müsbet ulum
-İnkılabın yolu mâdem ki bu yoldur yalınız
Nerdesin hey gidi Berlin, diyerek yollanınız (Ersoy, 2017: 403-405)
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi metindeki ilim, fen, marifet ve irfan kavramları modern bilim ve
teknoloji anlamında kullanılmıştır. Çağdaş Türk düşüncesinin başat kavramları arasında yer alan ikbal,
teali ve inkılap kelimeleri “medeniyet”i, “terakki”yi, “necat”ı (kurtuluş) temsil ediyor. Milletlerin
medenîleşmesi, ilerlemesi, kalkınması, kurtuluşu, refah ve huzura kavuşması ancak marifet (modern
bilim ve teknoloji) ve faziletin (ahlak) bir arada bulunmasıyla mümkün olur. Marifetle fazileti
birleştirecek olan kurum ise Batı tarzında açılmış olan mekteplerdir. Burada II. Abdülhamid’in eğitim
politikasıyla da örtüşen bir anlayış söz konusu. Akif’e göre 1600’lerden itibaren Batı’nın bilim ve
teknolojisi takip edilip alınamadığı için Müslümanlar cehalete batmış, zayıflamış ve hüsrana uğramıştır.
Şevket-i fen ve kudret-i irfan terkiplerinde görüldüğü gibi modern bilim ve teknoloji vurgusu “şevket”
(azamet, celal, haşmet, heybet) ve “kudret” (kuvvet, güç, iktidar) sıfatlarıyla daha da kuvvetlendirilerek
devreye girmiştir. Tam bu noktada Tevkif Fikret’in şu mısralarını hatırlamamak mümkün değil:
Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın
Her şey olacak kudret-i irfanla inandım (Kaplan, 2019: 191)
Buradan anlaşılıyor ki Fikret’in de kurtuluş ve istikbal projesi olarak idealize ettiği tiple, yani oğlu
“Haluk”la Akif’in ideal tipi “Asım” arasında modern bilim ve teknolojiye yaklaşma/sarılma/tutunma
noktasında hiçbir farklılık yoktur.
Manzumenin devamında parçalı Avrupa/medeniyet tasavvurunun güçlü izleri görülür: “Biz evet
hasmımızın kudret-i irfanından / bî-nasibiz de o yüzden bu şerefsiz hüsran”. Menfî tarafıyla
hasım/düşman olan Avrupa’nın müsbet tarafı ise irfan kudretidir (bilhassa tasavvuf dünyasında çok
hususî ve ulvî çağrışımları olan irfan kavramının “düşman” için bu kadar rahatlıkla kullanılması bir
paradoks olsa gerek). Biraz aşağıda şair, “hasım” olarak nitelediği Avrupa’nın kültürü, hayat tarzı,
ahlakî yapısı, çirkinlik ve kötülüklerini değil de sadece biliminin alınması gerektiğinin altını bir kez
daha çizer: “Sâde Garb’ın yalınız ilmine dönsün yüzünüz”. Bilim ve teknoloji “fen diyarında sızan
nâmütenahî pınar” tasviriyle munisleştirilir, adeta gönüllere su serpen cennet pınarları göz önüne
getirilir. Atom bombası felaketiyle neticelenecek olan “atom fiziği” ise geleceğin ilmi olarak tebcil
edilir.
İlim tahsil etmek için Berlin’e gidecek olan Asım ve arkadaşlarının hepsinin müsbet ulum, yani
isbata dayalı, “pozitif bilimler” denen fen bilimleri eğitimi alacak olmaları şairi rahatlatan, sevindiren
diğer bir husustur4. Burada hususen Berlin’in seçilmesi biraz Akif’in biyografisiyle biraz da
4

Tekniğe, teknolojiye, nazariyattan ziyade uygulamaya dönük bilimlerin ve zenaatların o dönemde hayli revaçta olduğunu
gösteren enteresan bir anekdot vardır. Rivayete göre Avrupa’da tahsil gören Mehmet İzzet Bey tatil için İstanbul’a gelir ve
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konjonktürel durumla alakalıdır. Aslında o gün de bugün de Berlin Türkiye için hiçbir zaman bir ilim
merkezi olmamıştır. Fakat manzumenin yazıldığı yıllarda Londra ve Paris düşman/işgalci bir coğrafyayı
temsil ediyordu. Ayrıca Berlin Akif’in de bizzat gidip gördüğü ve beğendiği bir Avrupa şehriydi (Kara,
2006-2007: 27).
*
Medrese-mektep ikiliği ve her iki kurumun da zaaflarının sayılarak tenkit edilmesi Asım kitabında
detaylı yer verilen diğer bir konudur. Hocazade medresenin ve ulemanın asırlarca halkı beslemekten
ziyade sömürdüğünü, “asrın icabına uymakta” inat ettiğini, ıslah-ı medârise yanaşmadığını dile
getirirken, Köse İmam bir fıkraya yer vererek aslında yöneticilerin mekteplere gösterdiği değeri
medreselerden esirgediğini ve medreseleri kendi hallerine terk ettiğini söyler:
Sâde ıslah-ı medâris mi ne, bir şey dediniz
Onu anlar gibi olduksa da izah ediniz
Acaba hangi zaruret sizi sevk etti buna
Ya fesad olmalı meydanda ki ıslah oluna
Bunu bir kerre kabul eylemeyiz, reddederiz
Sonra bîçare medâris o kadar sahipsiz
O kadar baştan atılmış da o haliyle yine
Düşüyor, kalkıyor amma gidiyor hizmetine
Halkın irşadı mıdır maksad-ı tesisi, tamam
Şehre müftü veriyor, minbere, mihraba imam
Hutabânız oradandır, oradan vaiziniz
Oradandır hocanız, kayyımınız, hafızınız
Adli tevzi edecek hâkime fıkh öğreten o
Hele köy köy dolaşıp köylüyü insan eden o
Şimdi bir mesele var arz edecek, çünkü değer
Bunların hepsine az çok yetişen medreseler
Bir zaman müftekir olmuş mu acep hârice, yok
İyi amma, a beyim, şöyle bakınsak birçok
Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var
Sorunuz bunlara millet ne verir, milyonlar
Şu ne, Mülkiye, bu, Tıbbiye, bu, Bahriye, o ne
O mu, Baytar, bu, Ziraat, şu, Mühendishane
Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok, yalnız
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba, anlatınız
İşimiz düştü mü tersaneye, yahud denize
Mutlaka âdetimizdir, koşarız İngiliz’e
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir
Hekimin hâzıkı bilmem nereden celb edilir
Mesela bütçe hesabâtını yoktur çıkaran
Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran
Hani tezgâhlarınız nerede, sanayi nerede

Yusuf Akçura ile karşılaşır. Yusuf Bey’in “ne tahsil ediyorsunuz?” sorusuna “felsefe” cevabını veren Mehmet İzzet Bey “bize
filozof değil, demirci lazım” karşılığını alır (Kara, 2003: 54). Akif’in nazariyata menfi bakın bir mısraı için bk. “Nazariyat ile
bir şeyler olur zannetme” (Ersoy, 2017: 402)
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Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Mançester’de
Biz ne müftü, ne imam istemişiz Avrupa’dan
Ne de ukbâda şefaat dileriz Rimpapa’dan
Siz gidin bunları ıslaha bakın peyderpey
Hocadan, medreseden vazgeçiniz, vali bey (Ersoy, 2017: 348, 350-351)
Akif burada Köse İmam’ın diliyle medreselerin sahip olduğu zenginlik ve imkânları sıralayarak
çok ciddî bir mektep tenkidi yapmaktadır. Evvela medreseler bozulmadı ki ıslah edilsin görüşü dile
getirilir. Medreseler için illa bir sorundan bahsedilecekse bu, onların bir kenara itilmesi, sahipsiz
kalmasıdır ki bu doğru bir tesbittir; özellikle Abdülhamid döneminde medreseler kaderlerine mahkûm
edilmiştir. Buna rağmen medrese kuruluş maksadına uygun olarak halkı irşad eder, halkın birçok
meselesini çözen hocayı, imamı, kayyımı, hatibi, vaizi, müftüyü yetiştirir. Hatta mektep çıkışlı
hâkimlere fıkıh öğreten de medresedir. Ve bütün bunları yaparken medrese dışarıya muhtaç değildir,
kendi içinde bunu halleder. Mekteplere baktığımızda ise, büyük paralar harcansa da gerekli desteği,
hizmeti, yetişmişliği mektepten ve mekteplilerden göremiyoruz. Akif burada XVIII. asrın son
çeyreğinden itibaren büyük bir ihtimam ve ümitle açılan, aralarında kendisinin mezun olduğu mektebin
de bulunduğu birçok yüksekokulu (Mühendishane, Tıbbiye, Mülkiye, Bahriye, Baytar, Ziraat
mektepleri) sıralıyor ve “bu mektepler ne yaptı/yapıyor?” sorusunu soruyor. Bu kadar mektep varken
yine de denizcilik, inşaat, maliye, sanayi, teknoloji sahalarında, hemen her konuda Avrupa’ya muhtaç
bir halde olunması nasıl açıklanmalı? Dolayısıyla asıl ıslah edilmesi gereken medreseler değil,
mekteplerdir. Akif’in burada mektepleri ciddî bir tenkide tabi tutması mühim bir hadisedir ve fakat
gerek II. Meşrutiyet sonrasında gerekse Milli Mücadele döneminde ıslah edilerek mekteplere benzetilen
ve müsbet sonuçlar da alınan, kendisinin de hocalık yaptığı yeni tip medreselere değinmemesi câlib-i
dikkattir.
Öte yandan metnin devamında Akif, bu sefer Hocazade’nin dilinden mekteplerin millet
hayatındaki müstesna yerini belirtmek ister: “Bize lazım iki şey var: biri mektep, diğeri yol / Niye
Türk’ün canı yangın, niye millet geridir / Anladık biz bunu, az çok, senelerden beridir”. Müslümanların
geri kalmalarının sebeplerinden biri Avrupa bilim ve teknolojisini öğretecek mekteplere yeteri kadar
sahip olmayışlarıdır. Bu noktada Akif bir özeleştiri yaparak dine uzak, kayıtsız, toplumun
değerlerinden, hassasiyetlerinden habersiz, hayâdan, edepten, temizlikten yoksun, mektep çıkışlı yeni
“muallim” tipini eleştirir; halkın mekteplere olan mesafesinin bu tür menfî muallim tiplerinden dolayı
oluştuğunu söyler. Aslında burada aydın sınıfının, mekteplilerin halkla aynı dili konuşmadığı ve bu
suretle aralarında bir ikiliğin, bir çatışmanın ortaya çıktığı ifade edilmek istenir. Hâlbuki eski dünyanın
okumuş yazmış kesimi olarak medreselilerin halkla bir sorunu yoktu. İkisi de aynı dili konuşur, aynı
hassasiyetlere sahipti, aralarında bir ahenk vardı: “Ruhunuz halkımızın, köylümüzün ruhuna denk /
Sözünüz bir, özünüz bir, o ne mesud ahenk / Biz bu ahengi harab etmeyecektik, ettik / Kapanır türlü
değil açtığımız kanlı gedik”. Dolayısıyla yeni teşekkül eden mektepli, okumuş yazmış kesimle halk
arasında çok ciddî bir mesafe oluştu. Neticede her iki kurumun ciddî zaaflar taşımasından dolayı
medreseden de mektepten de bir hayır gelmediği/gelmeyeceği vurgulanır: “İkisinden de hayır yok bu
şerâitle bize” (Ersoy, 2017: 351, 354-356)5.
Asım kitabında Akif’in Hocazade marifetiyle yapmış olduğu çok ciddî bir medrese, ilmiye sınıfı
ve klasik ilim anlayışı tenkidi vardır. Evvela manzumeyi okuyalım, bilahare hâlâ etkisini sürdüren bu
metin üzerinde biraz duralım:
Medresen var mı senin, bence o çoktan yürüdü
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü
İbn Sina niye yok, nerde Gazalî görelim
Hani Seyyid gibi, Razî gibi üç beş âlim
En büyük fâzılınız, bunların âsârından

5

Hocazade biraz ileride medreselilere tekrar çatar: “Oturup sadece mektepleri tenkit iş mi? / Kuru laftan ne çıkar, tıngır elek,
tıngır saç / Mektebin açsa eğer, medresen ondan daha aç” (Ersoy, 2017: 377).
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Belki on şerhe bakıp, bir kuru mâna çıkaran
Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hâlâ
İhtiyacâtını kâbil mi telafi, asla
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı
Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilm ister
Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster
Koca ilmiyeyi aktar da, bul üç tane fakih
Zevk-i fıkhîsi bütün, fikri açık, ruhu nezih
Sayısız hadise var ortada tatbik edecek
Hani bir tane usul âlimi, yahu bir tek
Böyle avare düşünceyle yaşanmaz, heyhat
Mültekâ fıkhınızın namı, usulün Mir’ât
Yaşanır zannediyorsan, Baba Caferliksin
Nefes ettir, çabucak kendine, olsun bitsin (Ersoy, 2017: 378)
Medrese-ilmiye tenkitlerinden şerh-haşiye meselesine, ilim zihniyetindeki sapma ve kırılmalardan
Yeni Selefîlik ve Kaynaklara Dönüş hareketine kadar dönemin birçok problemini ve temayülünü
yansıtan bu önemli metin henüz yeteri kadar ele alınmış değildir (istisnaî ve ufuk açıcı bir örnek için
bk. Kara, 2002: 141-154; Kara, 2011: 84-89). Akif burada vakıaya mutabık bir bilgilendirme,
değerlendirme ve tenkit mi yapıyor, yoksa dönemsel icbarların sevkiyle, aciliyet kesbetmiş, pratiklik
çukuruna düşmüş meselelerin, hadiselerin zoruyla çarpıtmalarda, oto sansürlerde mi bulunuyor?
Son yapılan çalışmalarla artık daha net olarak biliyoruz ki, Osmanlı medreselerinin ve ilmiye
sınıfının belli bir tarihten, hususen XVI. asırdan sonra bozulduğu tesbiti doğru değildir. Yine aynı
şekilde artık biliyoruz ki, oryantalistik çalışmalarla hiçbir delile dayanmadan ortaya atılan ve Müslüman
araştırmacılar tarafından da sorgulanmadan kabul edilen “İslam tarihinde ilmî, fikrî ve felsefî
faaliyetlerin XII. asırdan itibaren durduğu; kayda değer hiçbir âlim ve filozofun yetişmediği” hükmü de
hakikati yansıtmıyor. Yine biliyoruz ki şerh ve haşiye klasik telif türlerinden biridir ve kesinlikle tekrarı,
tıkanıklığı, kuruluğu, sıradanlığı yansıtmıyor. O halde Akif niye burada tamamen menfî bir tablo
çiziyor? Göz kamaştırıcı boyutta olan kendi birikiminin çok mühim bir kısmını borçlu olduğu medreseyi
ve medreselileri niçin karartıyor? Ahlak, vefa ve hakkaniyet abidesi Akif, aralarında çok sevdiği
dostlarının da bulunduğu son dönemin medrese ürünü birçok donanımlı âlimini niçin görmezden
geliyor? Bu soruların tek yönlü bir cevabı yok. Aslında mesele başından beri konuştuğumuz problemler
yumağıyla alakalı. Devir Akif’in deyişiyle bir “seyl-i huruşân” devri6… Modern düşünce ve anlayışlar,
önünde durmayı imkânsızlaştıran coşkun bir sel gibi akıp gidiyor. Son bir iki asırdır Müslümanların
Batı Avrupa karşısında sürekli yenilgiye uğramaları, sömürülmeleri, umutsuzluk çukuruna düşmeleri,
savaşlar, göçler, hayal kırıklıkları… Oryantalistlerin Müslümanların mevcut kötü durumlarının
İslamiyet’ten kaynaklandığını iddia etmeleri… Müslüman idarecilerin ve aydınların oryantalistler gibi
faturayı İslamiyet’e kesmeleri mümkün olmadığı için tarihte yaşanmış Müslümanlığı, İslam tarih
tecrübesini, İslam ilim ve kültür mirasını sorumlu göstermesi… Müslümanların Batı biliminden
habersiz, miskin, atıl, tembel bir toplumsal yapıya sahip olmaları fikrinin yaygınlaşması… Acil ve
pratik çözümler bulma kaygısı, mecburiyeti…
Hiç şüphesiz bütün bu faktörlerin etkisiyle Akif medreselerin yürüdüğünü/öldüğünü iddia ediyor.
Felsefe ve İslam düşüncesi sahasının büyük isimleri olarak zikrettiği kişilerden (İbn Rüşd, İbn Sina,
Gazalî, Cürcanî, Razî) sonra, yani XIV. asırdan sonra büyük İslam âlimlerinin-filozoflarının
yetişmediğini ihsas ediyor. Şerh ve haşiye literatürünü küçümsüyor, medresenin, ilmiye sınıfının ve
İslam ilim müktesebatının, geleneğin dönemsel problemlere cevap veremediğini düşünüyor. Mülteka
6

Akif’in cümleleriyle ifade edersek “Bütün insaniyet alabildiğine pek uzaklardaki bir noktaya, bir gayeye doğru koşup gidiyor.
Beşeriyet coşkun bir sel gibi umman-ı terakkiye atılmak için alabildiğine akıyor. Bu selin önünde durulamaz. İşte biz de ya
boğulacağız, ya o sel ile beraber gideceğiz” ( İktibas ve “seyl-i huruşân” terkibi için bk. Kara, 2014: 17-34).
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ve Mir’ât gibi asırlarca bu toprakların en mühim fıkıh ve fıkıh usulü kitapları olmuş ana eserleri
değersizleştiriyor. Asım kitabının ilerleyen kısımlarında “sefil, kahbe, yüzsüz” olarak tanımlayacağı
asrın idrakine İslamiyet’i söylettirebileceğine inanıyor: “Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-ı asil /
Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil / (…) Maske yırtılmasa hâlâ bize afetti o yüz / Medeniyet
denilen kahbe, hakikat, yüzsüz” (Ersoy, 2017: 385) mısralarıyla “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp
ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” dizeleri arasındaki zıtlık ilişkisini fark edemiyor. Asırların
içinden süzülüp gelen büyük bir ilim-fikir mirasını, birikimini, geleneğini devreden çıkarıyor.
SONUÇ
Modernleşme dönemi Müslüman âlim ve aydınlarının dönemsel icbarlar altında zaman zaman
kendilerini sansüre tabi tutarak bazı gerçek fikirlerini gizledikleri; hesabı verilmemiş, aceleye getirilmiş
bazı hükümler/fikirler ileri sürdükleri söylenebilir. Hiç şüphesiz Akif de bunlardan biriydi. Hasan Basri
Çantay, Safahat’ın son kitabına girecek olan “Secde” şiirini okuyunca, Akif’e “üstad, siz vadiyi
değiştiriyorsunuz sanırım” demiş. Akif’in cevabı oto sansür yaptığının itirafı gibi de anlaşılabilir:
“Hayır kardeşim, hayır. Benim asıl vadim budur. Neşrettiklerim, cemiyet-i beşeriyeye hizmet için
yazılmış manzumelerimdir” (Çantay, 1966: 261).
Dönemsel problem ve temayülleri yansıtsa da Asım aslında bir edebî kurgu metnidir. Dolayısıyla
mübalağalı ve yer yer gerçek dışı yönleri hesaba katılarak değerlendirilmeli, manzum olarak yazıldığı
için düz yazının sağladığı açıklıktan da uzak olduğu unutulmamalıdır. Şairin deyişiyle “cemiyet-i
beşeriye”ye hizmet için kaleme alınan bir metin olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir.
Bize düşen dönemin ruhu çerçevesinde soğukkanlı tahliller ve tenkitler yapabilmek, metni dönemi
içerisine yerleştirmek, şairin hayatıyla metni arasında irtibatlar kurmak, metnin kavramlarını irtibatlı
olduğu problem ve imkânlarıyla incelemek... Asım hiç şüphesiz hissiyatı yüksek, büyük bir manzumedir
ve fakat fikir tarihi açısından bakıldığında günümüzde hâlâ hâkim bir anlayış olarak devam eden birçok
problemli görüşü, anlayışı, fikri taşıyan, yansıtan bir metindir. Söz gelimi medeniyet-kültür ayrımı;
modern bilim ve teknolojinin nötr bir hadise olarak algılanması; dinî ilimler mantığının ve hiyerarşisinin
önemsizleştirilmesi; medresenin, ulemanın, geleneğin, İslam ilim ve kültür mirasının devreden
çıkarılması; Yeni Selefî din anlayışı ve Kaynaklara Dönüş hareketi… gibi çok yönlü meseleler geç
Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış aydınlardan günümüze intikal eden, bizim
yeniden ele almamız gereken hayatî konular olarak önümüzde duruyor.
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MEHMED ÂKİF VE İTTİHATÇILIK
MEHMED ÂKIF and UNIONISM
Mehmet Ali ÜNAL*

Abstract
Sultan Abdülhamid II’s suspension of the Kanun-ı Esasi by closing the Parliament and the
excessive restriction of political freedoms gave rise to the reaction of the pro-constitutional intellectuals.
The opposition went underground, and the intellectuals began illegal organizations as an absolute
monarchy regime started to be implemented with the censorship in the press. The Committee of Union
and Progress would lead this illegal intellectual organization since the 1890s. Inspired by the Italian
revolutionary organization Carbonari, the Committee of Union and Progress would not hesitate to resort
to act of terrorism, if necessary, to have constitutionalism promulgated.
Most of the intellectuals of the era were against the regime of Abdülhamid. One of them was the
poet Mehmed Âkif who took part in the Committee of Union and Progress four days before the
promulgation of the constitutional monarchy. It was possible to join this organization with a special
oath-taking ceremony. He did not acknowledge the text of his oath, which requires " unconditional
obedience to all orders of the Committee" and he was selective on this matter, stating that he would not
follow the inaccurate orders of the Committee.
Akif was not a typical member of the Committee of Union and Progress throughout his life. He
remained a unique character during the Union and Progress rule and the National Struggle period,
subsequently. As a pure patriot, he worked, wrote, and preached relentlessly for the benefit of the
country. Everyone respected and appreciated his firmness and benevolence.
This paper will review Âkif's relations with the Union and Progress along with his activities in the
First World War and the National Struggle.
Key Words: Mehmed Âkif, The Committee of Union and Progress, National Struggle,
constitutionalism.
Sultan II. Abdülhamid Rejimi
II. Abdülhamid Meşrutiyet padişahı olması beklenen V. Murad’ın aklını ve şuurunu kaybetmesi
üzerine beklenmedik bir şekilde tahta çıktı. Tahta oturduğu zaman içte ve dışta birçok problemle karşı
karşıya kaldı. İçte iktidar Sultan Abdülaziz’i darbeyle deviren bir cuntanın elindeydi. Cuntanın askeri
lideri Hüseyin Avni Paşa Çerkes Hasan tarafından öldürülünce iktidar Mithat Paşa’nın eline geçmişti.
İyi bir vali olan Mithat Paşa sadrazamlıkta bekleneni veremedi. Uluslararası siyaseti iyi okuyamadığı
için devleti Ruslarla savaşa soktu. Plevne’de Gazi Osman Paşa’nın, doğuda Gazi Ahmed Muhtar
Paşa’nın destanlık savunmalarına rağmen savaş Osmanlı ordularının mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ruslar
Yeşilköy önlerine geldiler. Şartları ağır bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Almanların itirazı üzerine
iptal edilip Berlin’de yeni bir antlaşma imzalandı. Berlin antlaşması Ayestefanos’a göre Osmanlılar
açısından biraz daha ehven-i şer’di ama sonuç Osmanlılar açısından oldukça ağırdı. Ruslara ödenecek
savaş tazminatını ve 1854’lerden itibaren alınan borçları ödemek için kurulan Düyun-ı umumiye idaresi
ile devlet malî bağımsızlığını kaybetmişti. Rus ve Bulgar mezaliminden kaçan Rumeli Türklerinin
başlattığı göç içeride büyük sıkıntılar yaratmıştı.
Mithat Paşa meşrutiyet kavramına sihir ve keramet yüklüyor, içteki ve dıştaki meselelere hal çaresi
olacağını zannediyordu. Bu yüzden Abdülhamid tahta geçmeden önce ondan meşrutiyeti ilan edeceğine
*
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dair ondan söz almıştı. Nitekim çok geçmeden İstanbul’da Tersane Konferansı devam ederken 23 Aralık
1876’da meşrutiyet rejimi top atışlarıyla ilan edildi.
Sultan II. Mahmud devrinden beri Avrupa’ya eğitim amacıyla birçok öğrenci gönderilmeye
başlanmıştı. Avrupa’da tahsil görmüş bu aydınlar devletin üst bürokrasisinde yavaş yavaş yükselmeye
başladılar. Zamanla adlarına Yeni Osmanlılar denilen ve Tanzimatçı devlet adamlarının icraatlarını
beğenmeyen bir zümre ortaya çıktı. O sırada Avrupa’da moda olan parlamentarizm hareketi Yeni
Osmanlılar için bir örnek teşkil ediyordu. Nâmık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa gibi aydınlar ülkeyi
Tanzimatçılara göre daha iyi idare edecekleri iddiasında idiler. Sonunda askeri bürokrasi ile ittifak
ederek bir askeri darbe ile Sultan Abdülaziz’i devirdiler. Hâlbuki Tanzimat ricaline göre hem yetenek
hem de donanım itibariyle daha zayıf idiler. Seçilmiş, istişarî bir meclisin ülkenin meselelerini
çözeceğini umuyorlardı. Meşrutiyet rejimi ile Türkiye Avrupa devletlerine benzeyecekti. Böylece
Avrupa devletleri de Türkiye’ye karşı olan menfi bakışını değiştireceklerdi. Mecliste imparatorluk
içerisindeki her unsurun temsilcisi olacağından Balkanlardaki etnik ayrımcılık hareketleri de ortadan
kalkacak düvel-i muazzama denilen Avrupa devletlerinin imparatorluğu parçalamak için uyguladıkları
bıktırıcı diplomasi sona erecekti. Mithat Paşa’nın meşrutiyetin ilanını Tersane Konferansı’nın
toplandığı güne denk getirmesinin sebebi buydu. Bu Avrupa’yı ve Avrupa emperyalizmini tanımamanın
bir tezahürü büyük bir aldanıştı. Nitekim konferansa katılan Avrupalı delegeler meşrutiyet ilanına aldırış
bile etmediler ve taleplerinden vazgeçmediler.
II. Abdülhamid ise meşrutiyet rejiminin faydasına inanmıyor hatta Osmanlı İmparatorluğu gibi çok
milletli bir devlet için zararlı olacağını düşünüyordu. O yüzden Osmanlı-Rus savaşına bahane ederek
Kanun-i esasî’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak meclisi tatil etti. İktidarı ellerine aldı devleti
Yıldız Sarayı’ndan yönetmeye başladı. Abdülhamid Doksanüç mağlubiyetinden sonra devleti ayakta
tutmanın ve ülkenin tamamiyetini korumanın derdindeydi. Çünkü ülke iktisaden yarı bağımlı
durumdaydı. Düyun-ı umumiye idaresi ile ülkenin vergi kaynaklarına milletlerarası bir komisyon el
koymuş durumdaydı. Fransızlar bir taraftan, İngilizler bir taraftan imparatorluğu tırtıklıyorlardı.
İngilizler Mısır ve Kıbrıs’ı, Fransızlar Tunus’u işgal etmişlerdi. Hatta bunlara güya Osmanlıya tabi olan
Bulgaristan prensliği ile küçük Yunanistan da dâhildi. Devletin kendisini bu güçlere karşı askerî yönden
müdafaa etmesi imkânı yoktu. Sultan II. Abdülhamid de çareyi diplomaside buldu. Kâh Avrupa
devletleri arasındaki rekabetten istifade ederek, kâh hilafet siyasetiyle dünya Müslümanlarının manevi
desteğini sağlayarak devlet gemisini yüzdürmeye çalıştı.
Ancak meclisin dağıtılması, padişahın bütün yetkileri elinde toplaması, son derece merkeziyetçi
bir yönetim kurulması, siyasi hürriyetlerin aşırı derecede daraltılması ve basına sansür uygulanması
aydınların tepkisine ve zamanla geniş bir muhalefetin oluşmasına yol açtı. Sultan Abdülhamid’in en
büyük hatalarından biri buydu. O durmadan modern okullar açıyordu. Mülkiye geliştirilmiş, Tıbbiye ve
Harbiye modernleştirilmişti. Bu okullardan okuyanlar zamanın modern bilimlerini tahsil ediyorlardı.
Sansür ve okulların müfredatını kontrol siyaseti tam tersi sonuç verdi. Yasaklara karşı insan fıtratında
var olan temayül burada da kendini gösterdi. Yeni Osmanlılardan Namık Kemallerin ve Ziya Paşaların
şiirleri gizli gizli talebeler arasında okunuyordu. Başarılı bir vali fakat başarısız bir sadrazam olan
Mithat Paşa onların gözünde efsaneleşti. Bunlara konan sansür ve yasaklamalar aydın muhalefetinin yer
altında teşkilatlanmasına yol açtı.
İttihat ve Terakki Cemiyeti
İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) 1889 yılında İshak Sukuti, Mehmet Reşid, Abdullah Cevdet,
İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali tarafından Askeri Tıbbiye’de gizli bir örgüt olarak kuruldu.
Cemiyete önce II. Abdülhamid yönetimine karşı birlikte hareket edildiğini göstermek amacıyla İttihadi Osmani adı verildi. Cemiyet mensupları İtalyan İhtilal örgütü Carbonari’den esinlenerek faaliyetlerini
büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüler. Cemiyetin açığa çıkışı 1895 tarihinde yayınlanan ilk nizamname
ile mümkün oldu. 1902 yılında gerçekleştirilen Birinci Jön Türk Kongresi’nde yaşanan fikri
anlaşmazlıklar sebebiyle İTC, Ahmet Rıza Bey ve Prens Sabahaddin grubu olarak ikiye bölündü
(Hanioğlu, 1986, s. 173-395). Bu tarihten itibaren her iki grup birbirinin rakibi ve amansız hasmı haline
geldi. Özellikle II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında iki grubun mücadelesi adeta siyasi bir kan davasına
dönüştü. Ahmet Rıza Bey Grubu, 1906 yılında Selanik’te III. Ordu subayları tarafından kurulan
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile 27 Eylül 1907 yılında birleşme kararı aldı. Bu tarihten itibaren Selanik
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ekibi partiye hâkim oldu ve Ahmet Rıza Bey ve ekibinin etkinliği azaldı. II. Meşrutiyet sonrasında
idareyi ele alan cemiyet, 1918 yılına kadar Selanik grubunun hâkimiyetinde kaldı Enver, Talat ve Cemal
üçlüsü İTC’nin önde gelen şahsiyetleri oldu.
Cemiyet 27-29 Aralık 1907’de Paris’te II. Jöntürk Kongresini gerçekleştirdi. Bu kongreye birkaç
ay önce Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşme kararı almış olan Selanik grubunun Paris Şubesi, Prens
Sabahaddin Grubu ve Ermeni Taşnak Cemiyeti temsilcileri katıldı. Üç gün süren yoğun müzakerelerden
sonra II. Abdülhamid’in devrilmesi ve meşruti bir idarenin kurulmasını sağlamak için ihtilal yapılması
fikri kabul edildi. Böylece II. Abdülhamid’e muhalif olanlar ortak bir gaye etrafında toplanmış oldular.
1906’dan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti, ordu içerisinde teşkilatlanmaya başladı. Özellikle
Rumeli’deki askeri birliklerde görev yapan subayların çoğu cemiyete üye oldular. 1908 yılında İttihat
ve Terakki mensupları, İngiliz ve Rus hükümdarlarının Reval’de bir araya gelmelerini ve Osmanlı
Devleti’nin kaderiyle ilgili tartışmalarını bahane ederek harekete geçtiler. Onlara göre, meşrutiyet ilan
edilmesi halinde Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti hakkındaki niyetlerinden vazgeçeceklerdi. Mithat
Paşa’nın meşrutiyet ilan edilmesiyle Tersane Konferansının dağılacağını sanması gibi İttihatçılar da
meselenin meşrutiyet olduğunu sanıyorlardı.
Aynı yıl, Enver ve Niyazi Beyler gibi bazı subaylar birlikleriyle dağa çıkarak isyan ettiler. Kanunı Esasî’nin yürürlüğe konmasını ve meşrutiyetin ilân edilmesini istediler. Sultan II. Abdülhamid’in
isyanları bastırmak yolunda gösterdiği çabaların sonuçsuz kalmasıyla, 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet
ilân edildi.
Meşrûtiyet’in ilânıyla birlikte memlekette bir hürriyet havası esti. Dönemin aydınları, meşrutiyet
ve Kanûn-ı Esasî kavramlarından bir sihir ve keramet bekliyorlar, kötüye gidişin duracağını ve her şeyin
düzeleceğine inanıyorlardı. Meşrutiyet’in ilanından 5 ay sonra meclis açıldı ve birçok siyasi parti
kuruldu. Yapılan seçimlerde İttihat ve Terakki mensupları çoğunluğu elde ettiler.
Şair Mehmed Âkif
Mehmed Âkif 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Tahir Efendi (1826-1888) ve annesi
Emine Şerife Hanım'dır (1836-1926). Mehmet Tahir Efendi küçük yaşta Arnavutluk'tan İstanbul'a
gelerek tahsil etmiş ve Fatih Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiş âlim ve arif bir zattır. Annesi
ise aslen Buharalı olan Tokatlı bir aileye mensuptur. Mehmed Âkif babasının rahle-i tedrisinde sıkı bir
eğitim gördü. Doğrucu, hakperest ve dürüst şahsiyetinin ilk temellerini de baba terbiyesinden almıştır.
Sağlam karakterli, anlayışlı, tecrübeli, dindar ve derin görüşlü bir kadın olan annesi Emine Şerife
Hanım’ın da Âkif’in karakterinde derin izler bıraktığı anlaşılmaktadır. Fatih’teki Emir Buharî mahalle
mektebinde ilk öğrenimine başlayan Âkif, Fatih Mekteb-i İbtidâîsi’ne girmiştir. Bir yandan babasından
Arapça dersleri almaya devam etmektedir.
İlköğreniminden sonra Fatih Merkez Rüşdiyesi’ni iki yılda bitirerek Mülkiye Mektebi’nin İdadi
(Lise) kısmına kaydolmuştur. Âkif’in Rüşdiye’de iken lisan derslerine temâyülü olduğu ve Türkçe,
Arapça, Farsça, Fransızca derslerinde birinci olduğu bilinmektedir. Şiir tutkusu o yıllarda başlamıştır.
İlk okuduğu şiir kitabı bir şark klasiği olan Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unudur. Babasının vefatı (1889)
dolayısıyla hayata bir an önce atılmak için Mülkiye Baytar Mektebi’ne geçen Âkif 1893’te bu okulu
birincilikle bitmiştir (Çantay, 2008, 22-32).
Ziraat Nezareti Umûr-ı Baytâriye ve Islah-ı Hayvanât umum müfettiş muavinliği vazifesiyle
memuriyet hayatına atılan Âkif bir taraftan Fahreddin er-Râzî, Gazzâlî, Fars edebiyatının büyük
şairlerinden Hâfız ve Şîrâzî gibi şark klasiklerini okurken bir taraftan da hafızlığını tamamlamıştır. Âkif
1895 yılından itibaren Gayret, Hazîne-i Fünûn, Resimli Gazete, Mekteb, Servet-i Fünun gibi edebiyat
dergilerinde şiirler ve makaleler yazmaya başlamıştır.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Ebül‘ulâ Mardin ve Eşref Edib’le birlikte, döneminin en önemli
ilmî ve fikrî yayını olan Sırât-ı Müstakim mecmuasını çıkarmaya başlamıştır. Aynı yıl, İstanbul
Darülfünunu Edebiyat Şubesi Osmanlı Edebiyatı müderrisliğine de getirilen Âkif, kısa bir müddet
heyet-i ilmiye üyeleri arasında bulunduğu İTC’nin Şehzadebaşı Kulübü’nde Arapça edebî eserler
okutmuştur. Özel bir okul olan Dârüledeb’de fahrî hocalık, Baytar Mekteb-i Âlisi Me’zûnîni Cemiyeti
başkanlığı (1910) ve Dârü'l-Hilafeti'l-Aliyye Medresesi'nde Türkçe-Edebiyat muallimliği yapmıştır
(1914). 1911 yılı Nisanı’ndan itibaren daha sonra 7 Kitap’ta toplayacağı Safahât adlı eserini meydana
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getirecek manzumelerini Sırât-ı Müstakim mecmuasında neşre başlamıştır. Safahat-Birinci Kitab
dışında Akif, farklı tarihlerde Süleymâniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fâtih
Kürsüsünde (1914), Hâtıralar (1917), Âsım (1924) ve Gölgeler (1933) adlı kitapları yayınlamıştır.
Mehmed Âkif, Balkan Savaşı sırasında kurulan ve ileriki yıllarda Millî Mücadele’nin
teşkilâtlanmasında önemli rol alacak olan Müdâfaa-i milliyye Cemiyeti’ne bağlı Hey’et-i tenvîriyye’ye
(Hey’et-i irşâdiyye) katıldı. Burada halkı edebiyat yoluyla uyandırmak ve aydınlatmak için devrin önde
gelen yazarlarıyla beraber çalışmış ve heyetin kâtib-i umûmîsi olarak görev yapmıştır. Süleyman Nazif,
bu çalışmalar esnasında heyetin başkanı olan Recâizâde’nin, Âkif’in sanatını ve seciyesini takdir ederek
ona milletin millî bir destana ihtiyacı bulunduğunu, bunu ise ancak kendisinin yazabileceğini
söylediğini nakletmektedir. Nitekim Mehmed Âkif, Balkan savaşları sonunda memleketin içine düştüğü
vahim durum karşısında yeise düşmemek, birlikten ayrılmamak ve orduya yardım gibi konularda Fatih,
Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde metinlerini bu sırada adı Sebîlürreşâd olarak değişen dergisinde
yayımladığı vaazlar vermiş ve Hakkın Sesleri’ndeki şiirleri yazmıştır (Okay ve Düzdağ, 2003, s. 432439).
Âkif, Türk tarihinin en buhranlı döneminde yaşadı. Genç, cesur, vatansever fakat devlet tecrübesi
olmayan İttihatçıların elinde imparatorluğun parçalanışını gördü. Türk milletinin ölüm kalım
mücadelesine bizzat katıldı. O, İmparatorluğun çöküşünü iliklerinde hisseden adamdı. Ama istikbalden
ümidini hiçbir zaman kaybetmedi. Onun bir damlacık gönlünde bir umman huruşandı (Ünal, 2011, s.5363).
Âkif’in Abdülhamid Muhalifi Olması
Devrin aydınlarının tamamına yakını Abdülhamid’e muhaliftiler. Abdülhamid karşıtı olmak aydın
olmanın şartı gibiydi. Mutlakiyet rejiminin gün geçtikçe ağırlaşması, siyahi hürriyetlerin sıfıra
indirilmesi ve basına uygulanan sıkı sansür aydınları ister istemez Abdülhamid’in karşısında
konumlandırıyordu. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Yeni Osmanlıların şiirleri gizli gizli el altından
okullarda dağıtılıyordu. Sadece edebiyatla ilgili yayınlara onlar sert bir sansürden geçirilerek izin
veriliyordu.
Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki kadrosu çoğu iyi tahsilli, işini bilen adamlardı. Ama kısa
sürede terfi eden, yüksek maaşlar alan ve çeşitli yolsuzluklara karışan bazı saray mensupları aydınların
tepkisini çekiyordu. Subayların terfilerinde standart bir kural yoktu. Mabeyn mensupları kısa sürede
terfi edip firikliğe (or general) kadar yükselebiliyorlardı. Buna karşılık kıtadaki subaylar uzun yıllar
sonra bu rütbeye nail olabiliyorlardı. Abdülhamid’in süt kardeşi, Esvapçıbaşı İsmet Bey’in oğlu
serhafiye Fehim Paşa’nın çıkardığı onca rezalete rağmen görevde kalmasına aydınların aklı havsalası
almıyordu (Gör, 2019, s. 71-84). Buna karşılık en ufak siyasi bir muhalefet Fizan’a sürgünle
sonuçlanıyordu. Mehmed Âkif “İstibdat” şiirinde bu yolsuzlukları anlatır:
“Ümmetin hâline baktım ki: Yürekler yarası!
Ne bir ekmek yedirir iş; ne de ekmek parası.
Kışla yok dâire yok, medrese yok mektep yok;
Ne kılıç var, ne kalem... Her ne sorarsan, hep yok!
Kalmamış terbiye askerde. Nasıl kalsın ki Birinin ömrü mülâzımlıkta geçerken öteki,
Daha mektepte iken tayy-ı merâtible ferîk! Bir müşirlik mi var Allâhû veliyyü´t-tevfik!
Hele ilmiyye bayağıdan da aşağı bir turşu!
Bâb-ı Fetvâ denilen dâire ümmî koğuşu Anne karnından icâzetlidir, ecdâda çeker
Yürüsün, bir de sarık al sana kâdiasker!
Vükelâ neydi ya Curnalcı, müzevvir, âdî;
Ne Hudâ korkusu bilmiş ne utanmış ebedî”.
Günümüzde İslamcı bir yazar Âkif’in Abdülhamid karşıtı olmasını anlayamıyor ve şöyle diyor:
“İslamcı bir mütefekkir ve şair olan Mehmet Akif’i, İslam’ın Halifesi sıfatını taşıyan Sultan
Abdülhamid’e bu derece düşman kılan gerçek sebebin ne olduğu maalesef bilinmemektedir. Acaba o
dönemlerde yapılan yoğun propagandalar neticesinde mi, yoksa özel sebeplerden kaynaklanan bir

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

499

düşmanlıktan mı Sultan Abdülhamid’e muhalefet edenlerin cephesine katılmıştır? Bunu, onun en yakın
arkadaşları da bizlere izah etmemektedirler”1.
Bu kadar cehalet olur mu? Kafalarında efsane bir Abdülhamid yaratmışlar ona inanıyorlar. Ne
Abdülhamid’i tanıyorlar ne de o dönemi araştırmışlar. M. Âkif haksızlıklara, yolsuzluklara,
adaletsizliğe isyan ediyordu. Mutlak monarşi ile idare olunan bir ülkede tek adam rejimi vardır. Önemli
kararlar değil bütün kararlar ondan çıkar. Padişah yanlış yaptığında kimse yüzüne karşı yanlışını
söylemeye cesaret edemez. Abdülhamid zamanında Babıâli (hükümet) fiilen ortadan kalkmış,
nezaretlerin hükmü kalmamıştı.
Saltanatının başlarında halkla temas eden, ümera ve ulema ile yemek yiyen padişah Ali Suavi’nin
Çırağan hadisesinden sonra Yıldız Sarayı’na kapanmış, kimseye güveni kalmamış ve sürekli bir evham
içerisinde yaşamıştır. Abdülhamid’e yakın olan “kurena”dan kimseler hatıralarında onun aşırı vehminin
nasıl olumsuz hadiselere yol açtığını anlatmaktadırlar2.
II. Abdülhamid’in şüphesiz olumlu birçok vasfı vardır. Dış politikada hilafet siyasetini iyi
kullanmış, devlet harcamalarını kısarak dışarıdan alınan borçları çarçur etmemiştir. Zekâsı ve
hafızasının kuvveti ile herkesi etkilemiştir. Cumhuriyet döneminde İttihad ve Terakki’nin söylemine
devam edilerek Abdülhamid aleyhinde son derece menfi değerlendirmeler yapıldığı, “kızıl sultan”
denilerek hakaretler edildiği gerçektir.
Ancak bütün dünyada demokrasi ve özgürlük rüzgârları eserken basına uygulanan şiddetli sansür
aydınların kabulleneceği bir şey değildir. Kurduğu hafiye teşkilatı ülke içinden ve dışından sağlıklı
istihbarat aldığı doğrudur. Ama jurnalciliğe pirim verilmesi halk arasında büyük bir korku ve endişe
yaratmış, herkesin birbirinden şüphe duyduğu bir rejim ortaya çıkmıştır. Jurnaller sebebiyle pek çok
insan sürgüne gönderilmiş, çoluk çocuğu mağdur edilmiştir.
Kısacası Sultan Abdülhamid aydınların enerjisini israf etmiş, donanımlı pek çok gencin gizlice
Avrupa’ya kaçmasına sebep olmuştur. Jöntürk denilen zamanın aydınları nazarında meşrutiyet
haksızlıkların giderildiği, herkese eşit ve adaletli davranıldığı, liyakatli olanların işbaşına geldiği
hürriyet rejimi demekti. Aydınların kafasında büyük denilen Fransız ihtilali vardı. Fransa 1789’daki
ihtilalden sonra kalkınmış, güçlenmiş ve ihtilalin fikirleri bütün dünyaya yayılmıştı. İttihatçılar da
prensiplerini Fransız ihtilalinden almışlardı. İttihat ve Terakki’nin şiar edindiği hürriyet, adalet, uhuvvet
kavramları liberte, egalite, fraternite’nin Türkçeye çevirisiydi.
Âkif’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Üye Olması
Abdülhamid’e muhalif olanların İTC’ye üye olmaları kaçınılmaz bir sonuçtu. Abdülhamid’e karşı
en ciddi muhalefeti İTC yapıyordu. Aydınların nazarında Abdülhamid’in istibdat rejiminin sona ermesi
ve meşrutiyetin ilanı gönülleri tutuşturan erişilmesi zor bir ülkü idi.
M. Âkif II. Meşrutiyet’in ilanından dört gün sonra Rasathane Müdürü Fatin Hoca vasıtasıyla
İTC’ye katılmıştır (Kuntay, 2007, s. 85). Ancak Âkif cemiyete katılanların yaptıkları klasik yemin
metnine itiraz etmiş ve “Cemiyetin bütün emirlerine bilâ kaydü şart itaat” ibaresini kabul etmeyerek
cemiyetin doğru olmadığına inandığı emirlerine itaat etmeyeceğini belirtmiştir. Böylece cemiyet
üyeliğini körü körüne bir üyelik olarak kabul etmediğini açıkça ortaya koymuştur. (Düzdağ, 1988, s.
21; Erişirgil, 2006, s. 91-92). Akif’in bu yemini değiştirerek cemiyete üye olması büyük yankı
uyandırmış, daha sonra gelenler de aynı yemini etmiş, hatta sonraları yemin etmek kaldırılmıştır
(Çantay, 1966, s. 245).
Âkif İTC’ye üye olduğunda meşrutiyet henüz yeni ilan edilmişti ve İTC partileşmemişti. Ancak II.
Abdülhamid döneminden rahatsızlık duyan herkes İTC’ye büyük bir sempati duymaktadır. Mensupları
İTC’yi “Cemiyet-i mukaddese” olarak adlandırmaktadırlar. Ancak cemiyetin bazı icraatları M. Âkif’in
kabullenebileceği şeyler değildir. Bu yüzden kısa bir süre sonra cemiyetle olan fikrî çatışmalar onu
cemiyetten koparacaktır.
Meşrutiyetin ilanından üç yıl sonra zuhur eden Balkan savaşları devrin bütün aydınlarını etkilediği
gibi M. Âkif üzerinde de derin tesirler bırakır. O, bu savaşta halkın yaşadığı zulmü ve ıstırabı sık sık
1
2

http://enpolitik.com/yazar/sakir-gozutok/mehmet-akifin-ittihat-terakki-cemiyeti-ile-iliskisi-2084-kose-yazisi
Bu konuda Abdülhamid’in Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşa’nın hatıralarına bakılabilir.
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dile getirerek Müslüman halkın bu yıkımdan ders almasını canı gönülden arzulamaktadır. Bu arzunun
bir sonucu olarak Balkan Harbi sırasında halkı uyandırmak ve orduya yardım sağlamak amacıyla
kurulan “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”nin İrşad heyeti üyesi olarak muhtelif camilerde vaazlar vermiş
ve bu vaazları da daha sonra gazetelerde halka ilan edilmiştir. (Düzdağ, 2012, s. 186). Balkan savaşları
Türkçülük fikirlerinin güçlenmesine yol açmıştır. İTC başlangıçtaki ittihad-ı anasır politikasını bir
tarafa bırakmış Türkçülüğe sarılmıştır. Âkif Türkçülüğü kavmiyetçilik ve ırkçılık olarak görmektedir.
O dönemde verdiği vaazlardan birinin konusu “Irkçılığı, Particiliği Bırak: Savaş Var! Düşman Beş
Saatlik Mesafede…” başlığını taşımaktaydı (Göçer, 2017, s. 361).
Ordunun siyasete karışması ve açıkça particilik yapılması da onu çok rahatsız etmiştir. Yukarıdaki
vaazında ırkçılığın yanında particiliği de eleştirir. Zira bizzat Balkan savaşlarına katılanların
hatıralarında belirttiği gibi Balkan bozgununu en büyük sebebi ordunun doğrudan siyasetin içinde
olmasıdır. İTC Selanik kongresinde ordunun siyasetten çekilmesi teklifini reddetmiştir. Çünkü İTC
gücünü ordudan almaktadır. Âkif bu siyaseti yanlış buluyor ve şiddetle karşı çıkıyor ve birlik ve
beraberliğin önemini vurguluyordu (Düzdağ, 2012, s. 189). Âkif’e göre İTC üyesi olması dolayısıyla
yapılan yanlışlar karşısında susması beklenemezdi. O, bu noktada vatanını ve milletini katıksız seven
bir aydın olarak hareket etmiş, kısır parti çekişmelerine taraf olmamış, daima birleştirici olmuş; şiir,
yazı ve vaazlarında birlik fikrini ısrarla işlemiştir. (Yetiş, 1991, s. 65).
Mehmet Âkif’in Meşrutiyet dönemindei siyasî faaliyetleri bir hizbin tarafı veya fanatiği olmaktan
ziyade daha çok Osmanlı halkının özelde de Müslümanların uyarılması ve yaşanan yıkım karşısında
birlik olarak yeniden güçlü ve yetkin bir toplum ve devletin ortaya çıkmasını sağlamak adına yürütülen
faaliyetlerdir. (Göçer, 2017, s. 361-362) O bu çerçevede yeri geldiğinde İTC kulüplerinde Arapça
dersleri dahi vermiştir. (Erişirgil, 2006, s. 93-94; Düzdağ, 1988, s. 21).
Âkif hiçbir zman İTC’nin aktif bir üyesi olmamıştır. O, vatanını ve milletini seven, birlik ruhunu
aşılayan bir şair, bir hatip olarak kendi anlayışına uygun olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Onun
İTC’nin her faaliyetini desteklemesi zaten beklenemezdi. Çünkü 1908’den sonra legal hale gelmesi
beklenirken illegal faaliyetlerine de devam etmiştir. Legal bir siyasi partinin merkez karar organının
toplanıp muhalif gazetecilerin öldürülmesi kararı alınabilir mi? Ama İTC’nin merkezi umumi
toplantısında gazetecilerin suikastle öldürülmesi kararı alınmış ve bu iş cemiyetin fedailerine tevdi
edilmiş ve muhalif gazetecilerden Hasan Fehmi, Ahmet Samim ve Zeki Bey öldürülmüştür.
Âkif’in bunları tasvip etmesi beklenemezdi. Nitekim O, İTC hükümeti’nin baskıları sonucu
Darülfünun hocalığından ayrılmış ve çıkardığı Sebilürreşad dergisine sansür uygulanmış, sonunda da
dergi kapatılmıştır. Bu cemiyete üye olmasına rağmen Akif, Balkan savaşlarından sonra cemiyet
içindeki ağır basmaya başlayan milliyetçilik düşüncesine tepki göstermiş; din bağıyla birlik
oluşturmanın önemini savunmuştur (Düzdağ, 1988, s. 46-70; Ggöçer, s. 361).
Mehmet Akif, İTC’nin yanısıra ve Teşkilat-ı Mahsusa ile de çalışmış, vatanın kurtuluşu ve
bağımsızlığı için faaliyetlerde bulunmuştur. 1914 yılında Süleyman Askeri Bey’in başkanlığında
kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, Enver Paşa’ya bağlı olarak rakip devletlerin askeri güçlerini tespit ederek
zayıflatmak, casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve ülke savunmasına yardım etmek gibi amaçlarla
kurulan askerî istihbarat örgütüdür (Hanioğlu, 2011, s. 568).
Birinci Dünya Savaşı sürerken Âkif, Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte, dünyadaki tüm
Müslümanların, halifenin ve İslam birliğinin mevcudiyetini sağlamak adına fedakârca çalışmıştır.
Âkif’le İTC İslam ortak paydasında beraberdirler. Birinci Dünya Savaşı’na girince hükümet cihat ilan
etmiş ve bütün Müslümanları İtilaf devletleri ile savaşa çağırmıştır.
Babıali Baskını
İttihat ve Terakki Cemiyeti 23 Ocak 1913’te Binbaşı Enver Bey’in liderliğinde hükûmet binasını
bastı ve Kâmil Paşa’nın başına silah dayayarak istifa ettirildi. Bâbıâlî Baskını olarak tarihe geçen bu
olay sırasında Harbiye Nazırı ve Başkumandan vekili Nazım Paşa öldürüldü. Kâmil Paşa’nın istifasını
alarak saraya giden Enver Bey İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarı olan Mahmud Şevket Paşa
sadrazamlığa getirilmesini sağladı. Binbaşı Enver imzasıyla Birinci Ferik (orgeneral) rütbesindeki ordu
komutanlarına emirler verdi. Talat Bey de kendi kendini Dâhiliye Nazırı nasb ederek vilayetlere emirler
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vermeye başladı. Bütün bunlar henüz Balkan savaşlarının devam ettiği günlerde olmaktadır. Bulgarlar
Çatalca önlerindedir.
Bir müddet sonra yer altına itilmiş olan muhalefetin düzenlediği bir suikast sonucu Mahmud
Şevket Paşa öldürüldü. Bunu fırsat bilen İttihat ve Terakki yönetimi muhaliflere karşı müthiş bir baskı
uygulamaya başladı. Sürekli bir sıkıyönetim ve sansür uygulaması ile muhalefete fırsat verilmedi.
Sadrazamlık mevkiine her ne kadar Said Halim Paşa getirildiyse de gerçek iktidar İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin önde gelen üç yöneticisi Talat, Enver ve Cemal Paşaların elinde idi.
II. Abdülhamid’in yönetimini istibdat olarak niteleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti uygulamaları
ile tam bir diktatörlük kurdu. Muhaliflerin siyasî faaliyetlerini tamamen yasakladı ve Abdülhamid
devrini arattı. Son derece baskıcı ve merkeziyetçi bir siyaset takip edilerek basın ve muhalefet
tamamıyla susturuldu. 1914’te ise meclis savaş gerekçesiyle kapatıldı.
İttihatçıların meşrutiyet rejimini savunmaktan başka hiçbir temel fikirleri yoktu. Jöntürklerin siyasi
fikirleri üzerine güzel bir inceleme yapmış olan Şerif Mardin, “Jöntürklerin hiçbiri derin bir teori,
özgün bir siyasi formül veya zihinleri devamlı olarak uğraştırmış bir ideoloji ortaya koymamıştır”,
demektedir (Mardin, 2006, s. 24). Hiçbir programları da yoktu. Muhayyilelerinde meşrutiyet kavramına
olağanüstü bir anlam yüklüyorlar ve ondan sihir ve keramet bekliyorlardı. Kanun-ı Esasi’nin yürürlüğe
konması ve istibdat rejiminin sona ermesi ile her şeyin düzeleceğine inanıyorlardı. Çıkardıkları yayın
organlarında yaptıkları tek şey Sultan II. Abdülhamid’in yaptığı kötülükleri anlatmak ve ona hakaret
etmekti. Hiçbir siyasi teori ortaya koymuş değillerdi. Abdülhamid rejiminin kötülüklerini halka
anlatmak niyetinde idiler. Anlattıklarını halk inanmadı fakat kendileri inandı. Hilafete karşı değillerdi.
Hanedana da karşı değillerdi. Sadece Abdülhamid’e karşı idiler. O giderse bütün kötülükler sona
erecekti.
Çözümü bir seçkinler zümresinin iktidarı ele almasında görüyorlardı. Oysa bu sistem Osmanlı
Devletince yüzyıllarca tatbik edilmişti. Kölelerin özel bir eğitimden geçirilip devlet kademesinde ve
orduda istihdam edilmesi, yani kul sistemi Tanzimat’a kadar uygulanmıştı.
İttihatçılar vatan, hürriyet, hizmet ve sadakat gibi kavramları kullanıyorlardı. Belirli bir ideoloji
veya fikrî program meydana getiremediler. Osmanlıcılıktan İslamcılığa, İslamcılıktan Türkçülüğe
savruldu durdular. II. Meşrutiyetin ilanı günlerinde ittihat-ı anâsır politikasına sarılmışlardı. Bu işe
yaramayınca Türkçülüğü ön plana çıkardılar. Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkınca cihad fetvâsı ilan
ederek İslamcılığa yöneldiler.
Abdülhamid rejimine karşı çıkan Âkif’in İTC diktatörlüğüne ve komitacılığına razı olması
beklenemezdi. O zaten İTC’nin Türkçülük siyasetini eleştirmekteydi. Ancak ülkenin Balkan
Savaşlarının yaralarını sarmadan Birinci Dünya Savaşına girmesi Âkif’in eleştirilerinin dozunu
sınırlamıştır. Çünkü dış düşmanla mücadele edilirken hükümeti eleştirmek düşmanla aynı paralele
gelmek demektir. O devletle hükümeti ayırt edebilmekte ve ülkesinin menfaatlerini ön plana almaktadır.
Bu sebepten Birinci Dünya Savaşı içerisinde Teşkilat-ı mahsusa’nın organizasyonu ile Şam’a ve oradan
Necid çöllerine kadar uzanan meşakkatli bir göreve çıkmıştır. “Necid Çölllerinden Medine’ye” şiiri bu
seyahatin ilhamıyla yazılmıştır.
Âkif’in Berlin seyahati de vatanî bir görevdir. İngiltere ve Fransa kendi askerleri ve
sömürgelerinden getirdikleri Müslüman askerleri Çanakkale’de Türklere karşı savaşa soktukları gibi
Almanların karşısında savaştırmışlardır. Almanlar, savaş sırasında cephelerdeki Asyalı, Afrikalı pek
çok Müslümanı esir almışlardır. Esir alınanların içinde Müslümanların sayıca fazla olduğunu ve diğer
askerlere göre canla başla ön sıralarda savaştıklarını gören Almanlar, bu durumu araştırdıklarında;
İngiliz ve Fransızlarca Müslüman askerlerinin Almanya’nın İstanbul’u işgal ettiği, halifenin esir
alındığı, tüm dünyadaki Müslümanlara dağıtılan Cihad-ı ekber Beyannamesi’nin sahte olduğu gibi
yalanlarla dini duygularından faydalanarak kandırıldıkları ortaya çıkmıştır (Güler, 2017, s. 144).
Bunun üzerine Almanlar Müslüman esirleri şuurlandırmak, hizmet ettikleri İngilizlerden ayırmak
amacıyla Arapçayı iyi bilen, hitabeti kuvvetli, güvenilir birini aramaya koyulmuşlardır. Alman
istihbarat servisinin yaptığı araştırmalar sonucunda Mehmet Âkif ve Şeyh Salih Tunusî’nin bu iş için
uygun iki şahsiyet olduğu görülmüştür. Mehmet Akif’in seçilmesindeki sebep Sırat-ı Müstakim’deki
yazıları ve şiirleriyle İslam birliği fikrinin savunucusu olması ve iyi derecede Arapça bilmesidir.
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Sonuçta Âkif ve Tunusî Alman İmparatorluğunun özel misafirleri olarak Berlin’e davet edilmiştir. Bu
davet yazısını duyan Harbiye Nazırı Enver Paşa, Almanların şair Mehmet Akif’i tanıyor olmalarına
şaşırmıştır. Genellikle propaganda faaliyetlerini o dönemde İttihat ve Terakki’ye bağlı olan Teşkilat-ı
mahsusa yürütmektedir. Âkif, Teşkilat-ı mahsusa kuruluşu bünyesinde Berlin seyahatini yapmıştır
(Fergan, 2011, s. 86-87). Almanya’dan döndükten sonra Sebilürreşad’ın 334. sayısından itibaren Berlin
Hatıralarını yayınlamaya başlamış ve “Berlin Hatıraları” şiirini kaleme almıştır (Ersoy, 2009, s. 283).
Mehmet Âkif bu vazifeleri yaparken aslında İTC ile arası hiç de iyi değildir. İTC’nin baskısı ile
1913 yılında Darülfünun’daki hocalığından ayrılmış, dergideki yazıları zaman zaman sansür edilmiş ve
sonra da Sebilürreşad kapatılarak iki sayı Sebilünnecad adıyla yayınlanmıştır. (Düzdağ, 1988, s. 46, 5152). Ama ülke Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı gibi büyük bir badirenin içinde bulunmaktadır.
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin mukadderatını ilgilendiren olaylarda bile ülke içerisinde particilik
mücadelesinin alabildiğine sert ve kuralsız bir şekilde devam etmesi Âkif tasvip edeceği bir şey değildir.
O, böyle bir dönemde siyasi görüş farklılıklarını ve şahsi çekişmeleri bir kenara bırakarak vatan için
çalışmak gerektiğine inanmaktadır.
Millî Mücadele başladığında bazı aydınlar bunun bir İttihatçı hareket olduğu kanaatindeydiler. Ali
Kemal ve Refik Halid gibi İttihat ve Terakki muhalifi aydınlar sonuna kadar bu görüşlerinde direndiler
ve Millî Mücadele’ye ısrarla ve şiddetle muhalefet ettiler. M. Âkif de İttihatçılara muhalifti. Onları
eleştirmekten geri kalmıyordu. Millî Mücadeleyi başlatanların çoğunun İttihatçılar olduğunun da
farkındaydı. Ama Âkif büyük bir ferasetle Millî Mücadele’nin son vatan müdafaası olduğunu derhal
kavradı. Anadolu hareketinin bir İttihatçılık eseri olduğunu söyleyen bir zata, “Hayır artık buna da
İttihatçılık denemez. Bu memleket meselesidir. Buna herkes el birliği ile sarılmalıdır”, cevabını verdi
(Düzdağ, 1988, s. 251). Sebilürreşad dergisindeki yazılarıyla Millî Mücadele’ye destek olmaya başladı.
1920 Ocak ayında Balıkesir’e giderek Zağanos Paşa Câmii’nde halka hitap etti. Bu faaliyetleri İşgal
kuvvetleri sansür heyetinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Yazıları sansürlenmeye başladı. Bu durum
karşısında Anadolu’ya geçmek ve cihadın ortasında bulunmak gerektiğini kavrayan Âkif, Heyet-i
Temsiliye adına Ali Şükrü Bey’in davetini kabul ederek 24 Nisan 1920’de Ankara’ya geçti (Ersoy,
2009, s. 29; Yıldırım, 2007, s. 127-154).
Sonuç
Mehmed Âkif Türk tarihinin en buhranlı döneminde yaşadı. Aydınlar Abdülhamid saltanatı
döneminde devletin batma tehlikesi altında olduğunu düşünüyorlardı. Abdülhamid’in siyasi hürriyetleri
aşırı derecede kısıtlaması ve basına sıkı bir sansür koyması aydınların tepkisine yol açtı. Legal olarak
muhalefet mümkün olmadığından illegal olarak faaliyet göstermek üzere çeşitli teşkilatlar kurdular.
Bunlardan beş tıbbiye talebesi tarafından kurulan İTC ön plana çıktı. İTC Rumeli’de Üçüncü ordu
subayları arasında da örgütlenmeye başlayınca Abdülhamid rejiminin sonu gelmiş oldu.
Devrin bütün aydınları gibi Mehmed Âkif de Abdülhamid karşıtıydı. Yıldız Sarayı’na mensup
bazı adamların yaptıkları yolsuzluklar abartılarak fısıltı halinde aydınlar arasında yayılıyordu.
Jurnalcilik geçim kapısı olmuştu. Birçok memur ve subay basit jurnallerle sürgüne gönderiliyordu.
İTC’nin yurt dışında çıkardığı yayınlar gizlice ülkeye sokuluyor ve aydınlar ve üniversite öğrencileri
arasında büyük rağbet görüyordu. Bu yayınlardaki iddiaların çoğu yalan ve uydurmaydı elbette ama
tarih boyunca daima algıların olguların önüne geçtiğini unutmayalım. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi
Yeni Osmanlıların yazdıkları yazılar ve şiirler aydınlar arasında kutsallaşmıştı. Birinci Meşrutiyeti ilan
ettiren sadrazam Mithat Paşa’nın Taif hapishanesinde katledilmesi büyük bir infiale yol açmış,
Abdülhamid’e karşı olan kin ve öfkeyi büyütmüştü. Bu yüzden 1905’te Abdülhamid’e yapılan suikast
başarılı olamayınca Tevfik Fikret "Bir lâhza-i teehhür” adlı şiirinde “Ey şanlı avcı dâmını beyhude
kurmadın/Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!” diyecektir.
Mehmed Âkif hiçbir zaman klasik bit İttihatçı ve partici olmadı. 1908’de meşrutiyetin ilanından 4
gün sonra Kandilli Rasathanesinin kurucusu Fatin Hoca diye bilinen astronomi bilgini Fatin Gökmen’in
tavsiyesiyle İTC’ye katılmıştı. Ancak İTC henüz yarı illegal bir örgüttür. Örgüte katılım gizli bir yemin
töreniyle yapılmaktaydı. Gözleri bağlı olarak getirilen adaya bir masa üzerinde bulunan bayrak, silah
ve Kur’an üzerine el basarak yemin ettirilirdi. Âkif yemin metnindeki “Cemiyetin bütün emirlerine bilâ
kaydü şart itaat” ibaresine itiraz etmiş ve cemiyetin doğru olmadığına inandığı emirlerine itaat
etmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Bildiğimiz kararıyla İTC’nin yemin metnine ilk itiraz eden şahıs
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Mehmed Âkif’tir. Âkif İTC’nin birçok uygulamasına karşı çıkmış, özellikle Türkçülük politikasını
eleştirmiştir. Ona göre İslam, Müslümanları birbirine bağlayan en önemli bağdır.
Babıali Baskınından sonra ülkede İTC diktatörlüğü kurulmuş ve Abdülhamid devrini aratan bir
rejim ortaya çıkmıştır. Tevfik Fikret’in 95’e doğru şiiri bu gelişmeyi anlatır. M. Âkif de Abdülhamid’e
karşı yaptığı eleştirilerinden pişmanlığını bazı şiirlerinde ifade etmiştir. Fakat o devlet ile hükümet ayırt
etmesini bilmektedir. Bir taraftan İttihatçıları eleştirirken Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşları
sırasında vatan hizmetinden kaçınmaz. Yukarıda anlattığımız gibi Necid çöllerine kadar gider ve vatanı
için her türlü meşakkate katlanır. Milli Mücadele’yi bir İttihatçı hareketi olarak görenlere aldırış
etmeden davet alır almaz Ankara’ya koşar vaazları, şiirleri ve yazılarıyla destek olur.
Âkif, katıksız bir vatansever, hamiyetperver, salabet ve istikamet sahibi, karakter abides bir
şahsiyetti. Devrinde onunla muhatap olanlar onun bu özelliklerini yakından şahit olmuşlar ve derin bir
hürmet duymuşlardır. Gösterişten nefret edecek kadar tevazu sahibidir. Ancak izzet-i nefsini rencide
edecek en ufak bir harekete tahammül edemez, şeref ve haysiyetine toz kondurmaz. Birçok meselede
metanet sahibi, cesur ve merttir. Taassuba, cahilliğe ve sapıklığa düşmandır. Eskiye bilâ kayd ü şart
bağlı olmadığı gibi yeniye de körü körüne taraftar değildir. Âkif siyasetten bir ikbal beklentisi içinde
değildir. Vatanı için faydalı olacağına inandığı siyasetçiyi destekler. Fakat körü körüne bir siyasi partiye
itaat etmek onun meşrebine uymaz. O hür fikirlidir ancak emr-i ma’rûfa biat eder.
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MEHMET AKİF ERSOY, SAFAHAT VE İSTİKLAL MARŞI’NDAKİ
ULUSAL VE EVRENSEL MESAJI
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ

-İstiklal Marşı sizin, yani Türkiye’nin olduğu kadar. Benim de İstiklal Marşımdır. Öyle ki
mağdur ve mazlum bütün milletlerin de İstiklal Marşıdır. İslam coğrafyasının marşıdır.
İstanbul Fatih Ali Emiri Konferans Salonu (Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Uluslararası
Sempozyumu 10 Mart 2012) bir anda alkış tufanından konuşmacının sesi kesik kesik gelince, o
yıllarda genç bir doçent olan El Ezher Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hazem Said Muhammet
Montasir daha sonra güzel Türkçesiyle şunları söyledi;
-Büyük İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nda yaklaşık 240 kelime var.
Ancak sizler bugün şafak, sancak, ocak, millet, hilal, celal, helal, hakk, hürriyet, garp, zırh, serhat,
iman, medeniyet, va’detmek, kefen, cennet, canan, Hüda, cüda, emel, namahrem, vecd, cariha, ruhu mücerret, na’ş, arş ve izmihlal gibi yaklaşık 65 kelimeyi terk ettiniz. Oysa bu kelimeleri biz halen
Mısır’da kullanıyoruz. Çünkü bunlar İslam coğrafyasında ortak dilinin kelimeleridir.
Yeni bir alkış kasırgası salonda esti geçti, konuşmacı ise devam etti;
-Hürriyetin yerine özgürlük, cananın yerini sevgili, milletin yerine ulus kelimelerini
kullanırsanız siz anlarsınız ama İstiklal Marşı’nın kelimeleri coğrafyamızın ortak dili olmaktan yavaş
yavaş çıkar, terk edilir.
EVRENSELLİK BÜTÜN İNSANLIK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLMELİDİR
Prof. Dr. Hazem Montasır İstanbul Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuydu. Mesaj
alınmıştı. Hem de önemli bir mesajdı verilen.
Bunun üzerine İstiklal Marşı’nı evde bir kere daha okudum, okudum. 100. Yılında bile bu görevi
keyifle yerine getiriyorum. Gördüm ve anladım ki İstiklal Marşı bir tefekkürdür, ruhtur, heyecandır,
hikmettir, destandır, kimliktir, milli mutabakat metnidir, özgürlüğün simgesidir, kararlılık,
yurtseverlik ve çağdaşlıktır.
Mehmet Akif’in dizelerinde örtülü bir tefekkür saklıydı. Şiiri böyle bir görev de üslenmişti. Her
okunuş ve hatırlanışında yeni bilgiler ediniliyor ve yorumlara açık hususlar öğreniliyordu. Çünkü
Akif’te ve dizelerinde; insan, özgürlük ve vatan öncelikli idi. Milliliğe ve evrenselliğe gelince bütün
bir insanlık için sürütülebilmeli ve yürütülebilmelidir. Safahat’ın özeti olan, İstiklal Marşı’nda bütün
bu ögeler vardı.
ORTAK MESAJ; EMPERYALİZMLE MÜCADELE ETMEK
Mehmet Akif Ersoy’un yazarı olduğu İstiklal Marşı’mızın mesajı genel olarak milli varlık,
emperyalist işgalcilere karşı kanın son damlasına kadar korunmalıdır. Milletimiz Hiçbir zaman
esarete düşmedi ve esir olmadı. Düşman teknik donanım ve asker üstünlüğü bakımından ne kadar
üstün olursa olsun Türk Milleti sömürge olmamak için iman ve inancıyla mücadelesini sürdürecektir.
Dinini, dilini, bütün milli varlığını özgürce yaşayabileceği, tam bağımsız ve bağlantısız Türk vatanı
ve devleti en öndeki hedefidir. Bu amacına engel olmak isteyenler hüsran içinde olacaklardır.
Emperyalizmle mücadele etmek, tam bağımsız olmak, hür yaşamak, değerlerini korumak,
inancına sahip çıkmak hem ulusal ve hem evrensel mesajları içerir.
Mehmet Akif Ersoy, şiirinde insanımızın inancını önceler ve iradesinin ortaya çıkarmasını ister.
Kader ve tevekkülü birbirinden ayırır, hürriyetini ortaya koymasını, sorumluluk almasını önerir.


Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı, İstanbul-Türkiye.
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“KORKMA” BİR KUR’AN LAFZI MI?
İstiklal Marşı’mızı 10 kıta içindeki ilişkileri bakınca “Korkma” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de “La
Tahsen” olarak ifade edilen İslam Peygamberi Hazreti Muhammet’in Hazreti Ebubekir ile birlikte
Mekke’den Medine’ye hicret ederken saklandıkları Sevr mağarasında Kureyşlilerin kendilerine
yakınlaşması üzerine inen ayet-i kerimedir. Akif, hem bu kelimeyi tarihi olayı hatırlatmak için, hem
de ülkesi işgal edilmek istenen Türk Milletine cesaret vermek için kullanmıştır.
Kahraman askerleri yüreklendiriyor, yüksek değerler hatırlatılıyor ve cesaret veriyor. Akif
kelimeye kendine özgü bir anlam yüklüyor.
Ocak ise soy anlamında, baba ocağı anlamında kullanıyor. Aileyi vurguluyor. Sanki vatanı için
tek bir fert kalıncaya kadar canını feda etme andı gibi. “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak”
derken sanatçı milli varlık ve bağımsızlığı örtüştürülüyor. Sonrasında ferdi ve sosyal sorumluluk
şuuru imgesi verir; hür yaşama, köle, sömürge, manda olmama, bağımsız devlet olma iradesini ortaya
koyar.
İstiklal Marşımızda ilerlersek dördüncü kıtada emperyalizme bir başkaldırı vardır, sömürgeci
batıya, saldırılarına, emperyalist emellerine Türk milletinin inancı ile karşı duracağı vurgulanır.
Vatan sevgisi, ülke ve insan düşüncesi ve memleket, bayrak motifi nakış nakış işlenir. Neşe,
hüzün, heyecan, sevinç, öfke sıcak duygularla, “hilal” simgesinde olduğu gibi teşhis ve mecaz-ı
mürsel sanatından bile yararlanır. Sanatçı bütün güzelliğini ve özelliğini yansıtır.
DOĞU-BATI SENTEZİNDE BİR AYDIN
“Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal?” derken burada kan bağına dayalı bir etnik
milliyetçilik yoktur, özellikle Türk milleti kastedilmektedir. Müslüman Türk aydını olan Mehmet
Akif Ersoy’un kendisi bir şiirinde Balkanlardaki vahşeti, ihanetleri, isyanları, yangınları ve göçleri
görmüş bir sanatçı olarak;
“Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavudum,
Başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum”
dizelerine yansıtır. Arnavut olan Müderris olan ve Temiz Tahir Efendi olarak bilinen babasının
vatanı olan bölgeyi, Balkanları hatırlatır. Annesi Emine Şerife Hanım tarafından ise Türkistanlıdır ve
Buharalı bir aileye mensuptur. Geçtiğimiz günlerde devlet ricalinin katıldığı törenle İstanbul
Üniversitesi tarafından fahri doktora (24 Eylül 2021) unvanı verilen Sezai Karakoç üstadın tabiriyle
“Mehmet Akif Ersoy doğu-batı sentezinde tam bir İstanbullu Müslüman Türk aydınıdır.”
MEDENİYET KÜLTÜREL ŞAHSİYETİ HIZLANDIRMAKTIR
Şiirdeki “celal” kelimesi de Allahın sonsuz güzelliğinin tecellisi yansımasından biridir (Prof. Dr.
Nurullah Çetin).
İstiklal Marşımızda yakarış, yalvarış ve dua da hissedilir. Burada anlatılan Mehmetçiğin tek
arzusu şehit de olsa ülkeye yeter ki düşman girmesin.
İstiklal Marşımızın sonuna doğru değerlerimizle zenginleşerek, istiklale yürüyüşümüz
vurgulanır, hürriyete ve bağımsızlığa kavuşan Türk Milletinin sevinci, mutluluğu yansıtılır, vatan,
bayrak, millet ve bağımsızlık ile örtüştürülür. Türk Milletinin en temel hakkının bağımsızlık olduğu
anlatılır.
İstiklal Marşı’mızın tartışılan
“Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”
dizesinde canavara benzetilen medeniyet, batının bilim, sanat, teknoloji, iletişim, sanat ve kültür
gibi olumlu yanları değil, Anadolu üzerinde emelleri olan İngiliz, Fransız, Yunan ve ABD’nin
insanlık dışı sömürgeci ve emperyalist uygulamalarıyla dünyanın muhtelif bölgelerindeki toplumsal
katliamları, saldırıları, silah gücüyle masum kitleleri öldürmeleridir. Çünkü medeniyet kültürel
şahsiyeti hızlandırmaktır, insan sevgisidir, insanları öldürmek değildir. Sevgi ise emektir, emek de
sevgidir. Çağrı aşkına yönelmektir. Evrensellik de herkesin kendini içinde bulabileceği bir dildir.
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İstiklal Marşı’mızın evrensel mesajı emperyalist devletlere sömürgeciliklerini, mağdur ve
mazlum milletlere de tam bağımsızlığın, hürriyetin, hukukun, kültürün, mücadelenin, insanın ve
değerlerin önemini hatırlatmak ve moral vermek oluyor.
DOĞU-BATI ADINLARINDA AYNI DUYGU VE HEYECAN
Hürriyet evrensel boyutu olan bir kelimedir.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım”
diyen ve istibdata karşı çıkan Mehmet Akif Ersoy gibi Alman Johann Christoph Friedrich Von
Schiller (1759-1805) orta Avrupa’nın parçalanmışlığı ve feodal yapısından duyduğu rahatsızlığı
hürriyet şairi olarak dile getirir. Her iki şair de yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal durumunu
yansıtırlar.
Vatan da evrensel bir kelimedir. Akif’in dizelerindeki edebiyat anlayışında vatan düşüncesi özel
ve samimi bir yere sahiptir. Leyla şiirinde vatan sevgisi ana tema olarak işlenmiştir. Aşk gibi yüksek
ve evrensel kavramlarla ifade edilmiştir. Dolayısıyla hayatını sanatına, sanatını hayatına katmıştır
Mehmet Akif Ersoy.
Bir başka Alman Milli Şairi Alman August Heinrich Hoffmann Von Fallersleben (1798- 1874)
ülkesinde yaşanan savaşların etkisi ve eyaletlerin farklı yönetimi sanatçıyı birlik ve beraberlik
dizelerinden oluşan “Almanya Şarkısı” şiirini yazmaya sevk etmiş, dizelerinde ülkesinin birliğini
korumayı amaçlamıştır. Bu Almanya Şarkısı daha sonra milli marş olarak kabul edildi (1922). Sanatçı
“Politik Olmayan Şarkılar” adlı eserinde özgürlüklerden yola çıkarak dönemin hayat şartlarını
hicvetmiş, mutsuzluğunu dile getirmiştir. Soyluların ve Kilisenin güçlenmesi karşısında rahatsızlığı
daha da artmıştır. Sanatçı Almanya’nın birlik içinde olması, halkın özgürlük hakkını koruması,
demokratik yönetime katılmasının mücadelesini veriyor. Alman Marşı’nda vatan her şeyin
üstündedir. Buna göre; Alman Şarkısı tüm dünyada inlemeli. Birlik, hak ve özgürlükler olmalıdır.
Alman Marşı ve İstiklal Marşımızın ortak evrensel mesajı vatandır, birlik ve beraberliktir.
Mehmet Akif’te buna ek olarak hak, bayrak, kutsal değerler ve şehitlik de vardır.
AKİF’İN VE İKBAL’IN ENDİŞELERİ
İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy “Doğu aklını kaybetmiş, batı ise vicdanını” diyen
Pakistan Ulusal Şairi Muhammet İkbal (1873-1939) ile aynı görüştedir. Çanakkale Destanı’nda bunu
dizelerine de yansıtır.
Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklimi cihanın duruyor karşısına da,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun Kanada!
Cehreler başka, lisanlar, deriler rengarek;
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela..
Hani, ta’una da züldür bu rezil istila!
……………………………………………………..
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer,
O ne müthiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer.
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere sağnak, sağnak!
(Safahat-shf 385)
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Mehmet Akif Ersoy Safahat’ında
“Nasıl dört İngiliz dünyayı oynatmakta, hayrettir-543”
derken adeta bugünleri, görmüş gibi mesajıyla ufkunu gösterir.
Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde, batıdaki bilim, sanat, kültür atılımlarını, hukuk devleti
ve demokratik uygulamaların farkındadır.
Bir şiirinde şöyle der;
Alınız ilmini garbın alınız san’atını;
Veriniz hem de mesainize son süratini
EĞİTİM VE ÖĞRETMEN İHTİYACI
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy Almanya’daki esir Müslümanları kurtarmak için gittiği
Berlin (1914) dönüşünde bir soru üzerine yaptığı açıklaması da doğu ve batı hakkındaki görüşlerini
pekiştirir; “Almanların dini bizim işimize, işleri ise bizim dinimize benziyor”
Akif garbın ilminin alınmasından ve istifade edilmesinden yana. Sanatçı Asım şiirinde
Japonya’yı da ihmal etmez. Dünyayı gezerek, gençleri bilim ve teknoloji çağına davet eder,
kıymetlerin kaybolmamasına da dikkat eder. Doğu-batı arasında uzlaşılacak, günümüz tabiri ile
“kazan kazan” formülünü gösterir.
Mehmet Akif Ersoy Safahat’ta doğunun geri kalmışlığının, batının gelişmişliğinin eğitimöğretim ile olan ilişkisini de vurgular. Şöyle der;
Sonunda kuvvetimiz, şüphesiz ilerlemeli,
Fakat düşünmeli, her şeyde önceden temeli,
Taammün etmesi lazım, maarifin mutlak:
Okuryazarsa ahali, ne var yapılmayacak,
Donanama, ordu birer ihtiyac-ı mübramdır,
O ihtiyacı, fakat öğreten muallimdir. (s. 280)
MARŞLARDA YAKARMAK VE KÜKREMEK
Milli marşılar toplumsal birer belgedir. Ülkelerin ve halklarının millet olma değerlerini gösterir.
Türk İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy’dur. Ancak hatırlatma yaparsak İngiliz Milli Marşı
anonimdir. Ne güftesini yazan, ne bestesini yapanlar bilinmiyor. İngiliz Marşı bir zafer şarkısıdır. İlk
defa kraliyet tiyatrosunda Kralın tiyatroya gelmesi üzerine çalınmıştır (1745). Daha sonra da bu marş
birçok dünya marşına örnek olmuştur. İçeriğine biraz olsa değinirsek,
“Tanrı korusun iyi yürekli kraliçemizi”
diye başlayan İngiliz Milli Marşı
“Tanrım hepimizi kurtar”
diye biter. İngiliz Marşı biraz da dua formatındadır. Türk İstiklal Marşı’nda ise dua ile birlikte
kükremek, haykırmak, vicdanın harekete geçmesini istemek gibi asil bir hisle miskinliğe, pısırıklığa
karşı durur. Akif, bayrağa, sancağa, vatana, hilale insani vasıflar yükleyerek onlarla konuşur, onlara
yakarır, onlarla konuşur.
Milli marşların tempo ve sözlerini inceleyen Cerulo (1993) İngiliz Milli Marşının “God save
the Quenn” nidasının eşi bulunmayan emsalsiz bir saygı ilahisi olduğunu anlatır. İstiklal Marşımızın
ise Ekvator Milli Marşından sonra en çok sembol kullanan en süslü marş olduğu sonucuna varmıştır.
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MESKENET İÇİNDEKİ TOPLUMLARA UYARI
Mehmet Akif Ersoy, Safahat ve İstiklal Marşı çalışmaya, gayrete, üretmeye önem verir. Eylem
ortaya koyanları, beceri sahibi olanları, başarılıları yüceltir, tembelliği, taassubu, geri kalmışlığı,
tutuculuğu, irticayı, geri kalmışlığı, ümitsizliği yerer, karşı çıkar. Öne çıkardıkları milli ve evrensel
ögelerdir. İstiklal Marşımız doğu ve batıda da evrensel olarak yer bulur, takdir edilir. Çünkü bu
değerler aynı zamanda canlılık, değişim, dönüşüm, uluslararası bir oluşum ve gelişim, bir medeniyet
kurma, bir insan olma, canlılık ve dinçlik içinde düzenli yaşama şevki, mesuliyetinin ve insanlık
şuurunun, idrakinin sınırlarını zorlama anlamında ve evrenin düzenine uygun bir faaliyet olarak
anlatılmaktadır. Bunu da meskenet içindeki doğu toplumunu ayağa kaldırmak için yapmaktadır.
Çünkü arkadaşı Eşref Edip Fergan tarafından yayınlanan ve kendisinin başyazarı olduğu Sırat-ı
Müstakim ve sonra Sebilürreşat Dergisi İstanbul’la birlikte Tataristan Kazan, Kırım Akmescit,
Azerbaycan Bakü ve Pakistan’ın henüz kurulmadığı söz konusu yıllarda Hindistan Yeni Delhi’ye de
ulaşmakta, bölge aydınlarının istifadesine sunulmaktaydı. Bölge münevverleri, ilim adamları, kanaat
önderleri, âlimler de bu dergilerde makale yazmakta, yeni bilgiler vermekte ve görüşlerini topluma
yansıtmaktaydı.
KÖR TEVEKKÜL
Akif, özgürlüğün korunabilmesi için paranın ve servetin önünde de eğilmemesi gerektiğini
belirtir. Kendisi üstün ahlak ve meziyetleriyle örnek biri olduğunu;
Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Diyerek dünyaya örtülü de olsa ilan eder, mesaj verir. Çalışmaya engel olarak Müslümanlardaki
yanlış tevekkül anlayışını da “kör tevekkül” olarak gösterir;
Çalış! Dedikçe şeriat, çalışmayıp durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdu!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.
(Safahat- Süleymaniye Kürsüsünde, 268)
NETİCE
İki asrı 19 ve 20. Asırları birden yaşayan Mehmet Akif Ersoy önce bir Osmanlı Cihan Devleti
vatandaşı ve bu medeniyetin bir ferdi idi. Hem çözülmeleri yaşamış, hem ihtişamları görmüş idi.
Doğu ve batı dillerini bildiğinden her iki bloktaki gelişmeleri takip etmek imkânına sahipti. Suudi
Arabistan’dan Almanya’ya kadar geniş bir coğrafyayı gezen ve gören bir aydındı. Asya’nın tecrübeli
aklıyla, Avrupa’nın taze fikirlerinin farkındaydı. Batılı müstevli devletlerin Türk topraklarını işgal
etmesi üzerine başlayan İstiklal Savaşı’na katılmış, Konya isyanını bastırmıştı. Savaşı kazandıktan
sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Burdur Milletvekili olarak TBMM kurucu üyesi olmuştur. Milli
bağımsızlık temasının işlendiği, insanımızın ve ülkemizin temel düşünce ve kavramlarının yattığı
marşımızı yazdı. Kuran-ı Kerim tercümesi görevini üstlendi. Türkçemizi yüceleştirdi. Devlete,
millete ve dünya kamuoyuna irşat görevi yaptı. Erdemi, bilim ve çalışmayı önerdi. Hep özgürlüğü
savundu. Yazı, şiir ve vaazlarıyla Türkiye ve bölge aydınlatma hareketinin, hakkı savunmanın
öncülerinden oldu. Dramalarında bile bunları görebiliriz. Kocakarı ve Ömer’de adaleti, kul hakkını,
Meyhane’de alkolün bir aileyi yok edişini, Küfe’de hasta ailesine ilaç parası için hamallık yapan
küçük çocuğu, Çanakkale Destanında müstevlilerin vahşetini, insan haklarının çiğnenişini, bir milleti
yok etmek için kurulan tuzak ve savaşı İstiklal Marşı’nda dünyaya haykırarak seslenişi ve insanlık
dersini vs görebiliriz1.

1

Özgürlük, haklar, sömürgeciliğe dik duruş, insanlığın geleceği gibi aşağıda konuları hatırlatılan hususlarla alakalı bölümleri
Mehmet Akif Ersoy’un hayatında veya eserlerinde bulmak mümkün; Coşkun Can Aktan, İstiklal Yaşar Vural, Tülay Aktan,
Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara 2003.
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Mehmet Akif Ersoy gerek hayatı, gerek eserleri Safahat ve İstiklal Marşı ile ulusal ve
uluslararası bağlamda bir tefekkürdür2.
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MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE VİCDAN
Mehmet GÜNEŞ

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim.”
Giriş
Mehmet Âkif kadar toplum ve bireyin sorunlarıyla dertlenen, sorunların çözümü için mücadele
eden, değil Türk edebiyatında dünya edebiyatında çok az şair vardır. Âkif’in toplum içerisindeki
düşkünlere merhametle yaklaşması, onların çaresiz durumları karşısında ızdırap duyması onun
vicdanıyla doğrudan ilintilidir. O, vicdan duygusunu o kadar içselleştirir ki, onun Allah’a isyanın
eşiğine yaklaşması, vicdan ve adalet kavramlarını çok fazla öncelemesinden ileri gelir. Mağdurların
trajik durumu karşısında çaresiz kalan, elinden hiçbir şey gelmeyen Âkif’in Birinci Kitap Safahat’taki
“Tevhîd yâhut Feryâd” manzumesi ile Hakkın Sesleri’nde Allah’a isyanın eşiğine geldiği görülür.
Âkif’in Hatıralar manzumesinde vicdan ve Allah korkusu arasındaki ilişkiye dair yaklaşımı da
dikkate değerdir. Ona göre insan ahlakını yücelten ve güzelleştiren, insanı erdemli davranmaya iten,
“irfan” ve “vicdan”dan çok Allah korkusudur:
“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdândır;
Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın…
Ne irfânın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vicdânın.” (Ersoy, 2010a: 29)
Birçok araştırmacının ya da dost ve yakınlarının da vurguladığı üzere Âkif, İslami duyarlılığın öne
çıktığı, İslam dininin emrettiği biçimde yaşamaya olabildiğince özen gösteren bir ailede büyür; kendisi
de İslam inancına uygun yaşamaya gayret eder. Âkif gibi İslam dininin emirleri doğrultusunda
yaşamaya/hareket etmeye çalışan bir şahsiyetin Allah korkusunun vicdan kavramından üstün olduğunu
iddia etmesi olağandır. Aslında Allah korkusu, insanın doğasında farklı biçim ve oranda bulunan vicdan
duygusunu daha da güçlendirir. Bununla birlikte Allah inancına sahip olmayan birçok kişide de vicdan
duygusu elbette bulunmaktadır. Allah ve ahiret inancına sahip olan ve bu inancı içselleştiren, eylem ve
söylemlerinden dolayı Allah’a hesap vermekten sözde değil özde korkanlarda vicdan duygusu da doğal
biçimde oluşmaktadır. Allah korkusunu bu kadar üstün tutan Âkif’in Allah’a isyanın eşiğine yaklaşması
ise vicdan ve merhamet duygularını1 yoğun biçimde yaşaması, elinde olmayan nedenlerle
mağdurlara/mazlumlara gerekli desteği verememesi ile doğrudan ilintilidir. Duygu ya da kavram olarak
vicdan farklı biçimlerde tanımlansa da bu tanımlar arasındaki ortak nokta kişinin kendi kendisini
yargılaması, “iyi ile kötüyü ayırt etme yetisi”dir (Topçu, 2016: 139). Âkif’in de şiirlerinde sürekli atıfta
bulunduğu, hatta bazı şiirlerinde bizzat bazı ayetlerini yorumladığı Kur’ân-ı Kerim’de “vicdan”
kelimesi doğrudan geçmese de birçok ayet vicdan kavramıyla dolaylı ya da doğrudan ilintilidir. Kur’ânı Kerim’e vicdan kavramı/duygusu eksenli bakıldığında insanın eylemlerini “ahlak ölçülerine göre
denetleyen, iyilik yapmaktan sevinç, kötülük yapmaktan ıstırap duyan bir ahlaki melekeden söz edildiği,
tövbenin de böyle bir vicdani hesaplaşmanın ürünü sayıldığı görülür.” (Demir, 2013: 101)



1

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul-Türkiye,
mgunes@marmara.edu.tr, m.gunes.79@hotmail.com.
Âkif’in şiirlerinde merhamet kavramıyla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. (Baş, 2012: 193-217)
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Allah korkusu ile birleşen vicdan duygusuyla hareket eden, aynı zamanda irfan sahibi de olan
kimselerin toplum ve insanlık için zararlı değil yararlı olmaya özen gösterdikleri de bilinen bir gerçektir.
Âkif de bu tipolojiye en uygun şahsiyetlerden biridir. Yakın dostları, birçok edebiyat tarihçisi ve
araştırmacının da ittifak ettiği üzere dürüstlük ve güvenilirlik de Âkif’in en çok önemsediği
hususlardandır. Ona ilişkin anılar, araştırmalar vd. eserler dikkatle okunduğunda görülecektir ki
merhamet ve vicdan kavramları, Âkif’in şiirlerinin ana izleklerinden olup bu iki kavram çoğu zaman
bir arada işlenir.
Savaş, Doğal Afet vb. Durumlar Karşısında İnsanın Çaresizliği, İsyanı ve
Vicdan Duygusu
Âkif ömrünün çoğunu bir millet ve devletin ölüm kalım mücadelesi verdiği yıllarda geçirir. Balkan
Savaşları’na, I. Dünya Savaşı’na tanık olurken Milli Mücadele’nin bizzat içinde yer alır. Uzun yıllar
süren savaşlar esnasında yaşanan acılar, vahşetler karşısındaki acizlik onun vicdanını sızlatır. Hakkın
Sesleri’nde Balkan Savaşı yıllarında başarısız yöneticilerin yanlış politikaları, haçlı zihniyetinin
emelleri dolayısıyla Balkan coğrafyasındaki masum halkın vahşice katledilmesi karşısında onun isyanın
eşiğine gelmesi, vicdan duygusunu yoğun biçimde hissetmesiyle doğrudan ilintilidir. Ata yurdu
Balkanlarda büyük katliamlar yapılması, Âkif’i sarsar:
“Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,
Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!
Diriler koşmadı imdâdına, sen bâri yetiş…
Arnavutluk yanıyor… Hem bu sefer pek müdhiş!
Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu:
Ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu.
O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği!
O ne tûfan ki: Yakıp yıktı bütün vâdîyi!
(…)
Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti…
Öyle bir gitti ki hem: Bir daha gelmez ebedî!” (Ersoy, 2007b: 28)
Bu mısralarda da görüldüğü üzere Âkif, Balkan Savaşları yıllarında Rumeli coğrafyasında yaşanan
acıları, yapılan vahşetleri oldukça trajik bir anlatımla dramatize etmektedir. Yaşanan faciadan, yönetime
hâkim olan İttihat ve Terakki Partisi’ni suçlu tutmaktadır. Sultan II. Abdülhamit’in devleti yönetme
biçiminden de rahatsız olan Âkif, onun adaletsiz uygulamalarına engel olamadığı için kendisini suçlu
hisseder, vicdanı rahatsız olur; “İstibdâd” manzum hikâyesinde Abdülhamit devri eleştirisine
yoğunlaşır. Allah’a isyanın eşiğine geldiği “Tevhîd yâhut Feryâd” şiirinde yeryüzündeki olumsuz
durumları bir bir sıralayan Âkif, “Bir şahsa esîr olmayı bir koskoca millet,” (Ersoy, 2007a: 64) diyerek
kendi ülkesinde yaşanan adaletsizlik ve olumsuzluklardan Abdülhamit’i sorumlu tutar; onun keyfî
yönetimiyle oldukça huzursuz bir ortam yaratmasına tepki gösterir. Abdülhamit devrindeki yönetim
sisteminden memnun kalmayan Âkif, devrin birçok aydını gibi İttihat ve Terakki’ye umut bağlasa da
ne yazık ki kısa süre sonra İttihatçılar ona ve birçok kişiye büyük hayal kırıklığı yaşatır. Ata yurdu
Balkanların ateş çemberi içinde kalışı, masum halkın da büyük acılar yaşaması Âkif’i Allah’a isyanın
eşiğine getirir:
“Yârab, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz… Sen bize yangın veriyorsun!
‘Yandık!’ diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun!2

2

Âkif Süleyman Nazif’in “Son Nefesime Hasbihal” şiirinden alıntıladığı “Ruhum benim oldukça bu îmanla beraber/ Üç yüz
sene, dört yüz sene, beş yüz sene bekler.” (Ersoy, 2007c: 45) mısralarını epigraf olarak kullandığı “Süleyman Nazîf’e”
manzumesinde Milli Mücadele yıllarında tanık olduğu olumlu gelişmeler dolayısıyla geleceğe umutla bakmaya çalışır. “Artık
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Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,
Yârab, o cehennemle bu tûfan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!
(…)
Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede ma’nâ?
Zâlimleri adlin, hani, öldürmedi hâlâ!
Cânî geziyor dipdiri… Can vermede ma’sûm!
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm
Lâ-yüs’el’e binlerce suâl olsa da kurban;
İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-bân!” (Ersoy, 2007b: 36-37)
Âkif’in bu tepkileri vicdanıyla doğrudan ilintilidir. “Şiire, bütün sevdiklerini ve vatanını kaybetmiş
bir insanın psikolojisi hâkimdir” (Gökçek, 2005: 202). Çaresiz halkın dertlerine deva olamadığı, aciz
kaldığı için vicdan azabı duyar. Âkif, uzun yıllar zalimlerin hep muzaffer, mazlumların da hep mağdur
olduğuna tanık olur. Zalimlere gücü yetmeyen Âkif, tek teselliyi Allah’a sığınmakta ve dua etmekte
bulur. Dualarındaki temennilerinin gerçekleşmeyişi Âkif’i üzdüğü gibi isyanın eşiğine getirir. Âkif her
ne kadar en sonunda Allah’ın eylemlerinin sorgulanamayacağını ifade etse ve ilahi adalete inancını
belirtse de Panslavist politikanın ya da haçlı zihniyetin asırlık hedeflerinin de bir parçası olan bu
savaşlarda Müslümanların mağlup ya da mağdur edilmesine de anlam veremez. Âkif’in böylesine sert
söylemlerinin temelinde mazlumların mağduriyeti karşısında çaresiz kalmasından duyduğu vicdan
azabı yatmaktadır. Nitekim Âsım manzum tiyatrosunda da Âkif’in sözcüsü konumundaki Köse İmam,
çoğu yönüyle Âkif’i temsil eden Hocazâde’yle aralarındaki diyalogları esnasında İttihat ve Terakki
yönetiminin uygulamalarına tepkisini dile getirdiği gibi vicdanını öncelediğini ifade eder:
“Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim.
Adam aldırmada geç git, diyemem, aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlumu…” (Ersoy, 2010b: 71)
Köse İmam’ın dilinden aktarılan bu tavır ve yaklaşım Âkif’in duruşuyla benzerdir. O da haksızlık
ve adaletsizlik karşısında sessiz kalmaz, vicdanı onu hep kötülükle/kötülerle mücadeleye sevk eder.
Vicdanıyla hareket etmek, insanlara hatta tüm canlılara merhametle yaklaşmak Âkif’in en büyük ahlaki
ilkelerindendir. Nitekim Freud da ahlaklı insanların en belirgin özelliklerinin “sıkı ve uyanık bir vicdan”
olduğunu söyler. (Freud, 2009: 83)
Âkif bazen gücü yetmediği ya da imkânı olmadığı için çaresiz, aciz kalır. Bu tür durumlarda sürekli
vicdanı onu rahatsız eder. Âkif, “Hüsrân” manzumesini böyle bir ruh hâli içinde yazmıştır:
“Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,
İslâm’ı uyandırmak için haykıracaktım.
Gür hisli, gür îmanlı beyinler, coşar ancak,
Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım!
Haykır! Kime, lâkin? Hani sahipleri yurdun?
Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım;
Feryâdımı artık boğarak, na’şımı, tuttum,
Bin parça edip şi’rime gömdüm de bıraktım;” (Ersoy, 2007c: 23)

bize nâr inmeyecek, nûr inecektir.” (Ersoy, 2007c: 46) şeklindeki mısrada görüleceği üzere artık uzun süredir ülkede yanan
ateşin yerini aydınlığın alacağı umuduyla yaşamaktadır.

516

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Âkif bu şiiri Mütareke günlerinde oldukça umutsuzlaştığı günlerde yazar (Çantay, 2020: 302).
Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdun birçok bölge/yöresinde işgaller gerçekleşir; işgale karşı sesini
yükseltenler de katı yöntemlerle edilgenleştirilmeye çalışılır. Maruz kalınan bu duruma sözlü ya da fiilî
olarak karşı koyamamak Âkif’i de oldukça üzer, ona vicdan azabı yaşatır. O yaşadığı bu azabı şiirine
yansıtarak birazcık da olsa rahatlamaya, sesini duyurmaya çalışır. Mladen Dolar, vicdan denilen “iç
sesin açığa çıkması için kişi[nin], yoz toplumsal seslerin oluşturduğu tabakadan, kötü tarihten miras
kalan kötü alışkanlıklardan” kurtulması gerektiğini söyler (Dolar, 2013: 91). Âkif de vicdanını azaptan
kurtarmak için büyük mücadele vermiştir, hiçbir şey yapamasa da hissettiği ızdırabı yazıya dökmüştür.
Âkif, Balıkesir, Bursa vb. şehirlerin işgali üzerine yazdığı (Çantay, 2020: 310) “Bülbül”
manzumesinde de işgal karşısında kendisinin ve halkın aciz kalışı üzerine duyduğu vicdan azabını
dillendirir. Bülbül sembolüyle söz ettiği Osmanlı İmparatorluğu’nun/medeniyetinin asırlarca büyük
saltanat sürdüğünü ifade eden şair, tüm cihan çiğnense/işgal edilse bile Türk yurdunun
çiğnenemeyeceğine, İslam medeniyetinin yok edilemeyeceğine olan inancını vurgular. İslam
medeniyeti ya da Türk ülkesi yok olma tehlikesi geçiriyorsa bunun sorumlusu da hâlihazırdaki yurttaşlar
ya da yöneticilerdir:
“Hayır mâtem senin hakkın değil… Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar baharımda;
Bugün hânümânsız serseriyim öz diyârımda!
Ne hüsrândır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!” (Ersoy, 2007c: 49-50)
Bu mısralar da göstermektedir ki Türk ülkesinin trajik durumu yeni değildir. Kaç asırdır işgal
tehlikesi ve yok edilme planları oldukça belirgindir. Buna karşın gerekli önlem alınmadığı için
hâlihazırda tehlike had safhaya ulaşmıştır. Şair “ben” zamiri ve birinci kişi çekimiyle kendisinin
şahsında ülkeye ve millete bu acıları yaşatanları suçlar; duyduğu vicdani rahatsızlığı dillendirir.
Yoksul ve Çaresizlerin Mağduriyeti Karşısında Duyulan Vicdan Azabı
Kişilerin aldıkları dinî, ahlaki terbiye ve yetiştikleri çevre vb. hususlar onların vicdani duygularının
biçimlenmesinde tesirli olur. Âkif, bir devletin var olma ya da yok olmama mücadelesi verdiği yıllarda
yaşar. Onun yaşadığı sosyal çevrede de çoğunlukla yoksullar ikamet etmektedir. Âkif “toplumun içinde
yaşayan, onun dertleriyle haşır neşir olmuş bir şair olarak dikkatimizi çeker” (Okay, 2015: 213).
Yoksullar başta olmak üzere mazlumların mağduriyeti karşısında çaresiz kalmak ona vicdan azabı
yaşatır. “Küfe” manzum hikâyesinde babasının ölümünden sonra ailesinin nafakasını temin etmek için
eğitim hayatını çok erken yaşta yarım bırakan çocuğun küfeyle hamallık yapmak zorunda kalışı, Âkif’i
temsil eden şair özneyi çok üzer. Onun duyduğu vicdan azabı “O, yük değil, kaderin bir cezası
ma’sûma…/ Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!” (Ersoy, 2007a: 71) mısralarıyla ifade edilir.
Yazgısının masum çocuğa daha erken yaşta, taşıyabileceğinden çok ağır sorumluluk yüklemesi şair
öznenin vicdanını sızlatır.
“Seyfi Baba” manzum hikâyesinde de yine Âkif’i temsil eden şair özne, yoksul olduğu kadar
gururlu da olan Seyfi Baba’ya maddi destek olamadığı için üzülür. Seyfi Baba’ya küçücük de olsa
katkıda bulunmak isteyen, ancak cüzdanını açtığında orada “tek onluk” dahi olmadığını gören şair özne
“Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi!” (Ersoy, 2007a: 129) diyerek hissettiği vicdan azabını
dillendirir. Şair özne, son derece insancıl ve merhametli olmasına karşın iyilik yapacak maddi gücü
olmayınca kendini kahreder. Yine “Hasır” manzum hikâyesinde yalnız ve yoksul bir kadının ölümü
karşısında mahallelinin çaresizliğine üzülen şair özne duygularını şu şekilde ifade eder:
“Hasırdan örtüsü dûşunda hufreden indi…
Enîn-i rûhu da artık müebbeden dindi
Bu hâtırat ile kalbimde başlayınca melâl,
Oturmak istemez oldum, kıyam edip derhâl;
-Yüzümde âleme nefrin, içimde şevk-i memât;
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Gözümde içyüzü dehrin: yığın yığın zulümât!Bulunduğum o mukassî mahalden ayrıldım.
Bu perde bitti mi? Heyhât! Atmadım bir adım,
Ki ruhu eylemesin böyle bir fecîa harâb!
Hayât nâmına, yârab, nedir bu devr-i azâb?” (Ersoy, 2007a: 78)
Acıklı, ızdıraplı bir hayat sürdüğü çok belirgin olan merhum kadının mezara bir kefene dahi
sarılamadan defnedildiğine tanık olan şair özne, onu bu hâle düşüren evrenden iyice nefret eder, yaşanan
trajedi ona da vicdan azabı yaşatır. Kadının trajik biçimde ölümü ve defninde kendisinin hiçbir suçu ya
da sorumluğu olmadığı hâlde, vicdan azabı duyması ve bu hususu kendisini temsil ettiği çok belirgin
olan şair öznenin bizzat kendisine ifade ettirmesi Âkif’in ne kadar insancıl ve mağdurlara karşı ne kadar
hassas olduğunu gösterir.
Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmişti.” (Ersoy, 2007a: 54) şeklindeki epigrafta bizzat tanık
olduğu hadise/durumdan hareketle kurguladığı “Hasta” manzum hikâyesinde idareciler tarafından
okuldan uzaklaştırılan, kaderine terk edilen çocuğun mağduriyeti ve bu trajik durum karşısında
sessiz/çaresiz kalışı şair özneye vicdan azabı yaşatır. Hasta çocuğa mağduriyeti bizzat kendi dilinden
uzun bir tiratla aktartılarak vicdanlar uyarılmaya çalışılır:
“Kimsesiz bir çocuğum, nerde gider yer bulurum?
Etmeyin, sonra sokaklarda perişan olurum!
Anam ölmüş, babamın bilmiyorum hiç yüzünü;
Kardeşim var, o da lâkin bana dikmiş gözünü:
(…)
Merhamet bilmeyen insanlara bak, yârabbi,
Kovuyorlar beni bir sâil-i âvâre gibi!
(…)
-Yok yok, beni tâ
Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki: Gurebâ,
Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada
Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada!” (Ersoy, 2007a: 58)
Aslında Âkif’in tanık olduğu böylesine trajik bir durum/hadiseyi kurgulaması, vicdan azabıyla
ilintilidir. Hasta çocuğa destek olamayan, onu mağdur eden yozlaşmış idarecilere karşı gerekli tedbiri
gösteremeyen Âkif, insanlık tarihindeki ayıbı kayda geçirmeye çalışmıştır.
“Said Paşa İmamı” manzum hikâyesinde de annenin çaresizliğini dillendirerek vicdanlar
uyarılmaya çalışılır. Said Paşa Yalısı’na mevlit okumak üzere Üsküdar’dan yola çıkan imam/mevlithan,
yolda karşısına çıkan bir kadının, kızının vefatının kırkıncı gecesinde mevlit okuması için yalvarmasına
dayanamaz. Yalıya geç kalacağı için sitem işitme olasılığı olsa da önce onun gönlünü hoşnut etmenin
daha insani bir tavır olacağına hükmeder. Acıklı anneye karşı hislerini “Hatunun sözleri divâneye
döndürdü beni;/ Ne saray kaldı hayâlimde, ne sultan, ne filân;” (Ersoy, 2007c: 103) şeklinde ifade eden
imam, önce onun rızasını alarak vicdan azabı yaşamaktan da kurtulur. İmamın insancıl tavrı ve acıklı
annenin durumu yalı sahibi Valide Sultan’ı da etkiler. Valide Sultan ona kızmak yerine aksine, bu
tavrından memnun olur.
İnsani ya da İdari Görevi İhmalden Kaynaklı Vicdan Azabı
Âkif aile hayatında, dostlarıyla ilişkisinde olduğu kadar meslek hayatında da hep görev bilinciyle
hareket eder; aksi yönde hareket edenleri de hep eleştirir. Vicdansız, adaletsiz idareci/yöneticilerin
karşısına vicdanlı ve adil devlet adamlarını ideal bir örnek olarak çıkarır. O nedenle de İslam tarihinden
Hz. Ömer devrinde gerçekleştiği iddia edilen bir hadiseyi aktarır. “Kocakarı ile Ömer” manzum
hikâyesinde yaşlı bir kadının günlerdir aç olan yetim torunlarını çakıl taşlarını kaynatarak avuttuğuna
tanık olan Hz. Ömer, onların hâlini görünce vicdanı sızlar; özellikle de yaşlı kadının “-Ya ben yetim
avuturken emîr uyur mu gerek?” (Ersoy, 2007a: 162) şeklindeki siteminden çok etkilenir:
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Kadın, ne söyledi, Abbas işitmedin mi demin?
Yarın huzur-ı ilâhide, kimseler, Ömer’in
Şerîk-i haybetine ortak olmaz, bugünlük olsa bile;
Evet, hilâfeti yüklenmeyeydi vaktiyle.
Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu!
Bir ihtiyar karı bî-kes kalır, Ömer mes’ûl!
Bir âşiyân-o sefâlet bakılmayıp göçse:
Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!
(…)
Ömer ne yapsın, ilâhî, beşer zalûm u cehûl!
Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den…” (Ersoy, 2007a: 164)
Halife, hilafetin kendisine biçtiği sorumluluk ne kadar ağır olursa olsun bu görevi layıkıyla yapmak
zorundadır. Bu görev öyle bir görevdir ki Dicle Nehri kenarında kurt kuzuyu yese, bir yoksulun yuvası
bakımsızlıktan yıkılsa, herhangi bir yaşlı kadın ve çocuk perişan olsa hepsinden de bir şekilde
halife/devlet yöneticisi sorumludur. Hz. Ömer’in görevini layıkıyla yapmaya çalıştığına dikkat çeken
Âkif, onun aynı zamanda oldukça mütevazı olduğunu da vurgulamaktadır. O her ne kadar adaletiyle
ünlense de İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ile kıyaslanmasının mümkün olmadığının da
idrakindedir. Hz. Ömer yaşlı kadın ve çocuklarının mağduriyetini giderdiğini bizzat gözlemleyince
vicdanı rahatlar. Yaşlı kadın, kendisinden af dileyen Hz. Ömer’den hep bu şekilde âdil olmasını ister.
Yaşadığı tarihî süreç içerisinde adil yöneticilere ne yazık ki tanık olamayan Âkif, yazdığı bu manzum
hikâyeyle örnek yöneticilerin öncelikli olarak adil ve vicdanlı olmaları gerektiğini vurgular.
Sonuç
Âkif’in şiirlerinde vicdanın hâlleri görülürken ilgili kısım/mısraların merhamet kavramıyla birlikte
okunması gerektiği gibi hak ve adalet kavramlarıyla da birlikte değerlendirilmesinde yarar vardır. Şu
da bir gerçektir ki Âkif’in şiirlerindeki vicdan kavramı Allah inancı ya da korkusundan bağımsız
düşünülemez. O, Allah korkusunu vicdan ve irfandan üstün tutsa da samimiyete dayanan bu korku doğal
olarak vicdan duygusunu da güçlendirmektedir. Vicdan duygusunu yoğun biçimde hissetmesi onu
mazlumların, yoksulların mağduriyeti karşısında çok hassaslaştırır. “Hasta” ve “Seyfi Baba” manzum
hikâyelerinde de görüleceği üzere söz konusu mağduriyette hiç suçu olmadığı hâlde kendisini suçlu
hisseder. Hakkın Sesleri, “Tevhîd yâhut Feryâd” manzumelerinde de görüleceği üzere mazlumların
mağduriyeti karşısında çaresiz kaldığı için isyanın eşiğine gelir. Sonuç olarak Âkif’in şiirlerine vicdan
kavramı ekseninde bakıldığında aslında onun vicdanın insana armağan edilen en asil duygu olduğu
fikrini içselleştirdiği hissedilir.
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SİYASETNÂME / NASİHATNÂMELERE GÖRE
İDEAL DEVLET İDARECİSİNİN ÖZELLİKLERİ
CHARACTERISTICS OF THE IDEAL STATE ADMINISTRATOR ACCORDING TO
SIYASETNÂME’S OR NASIHATNÂME’S
Mehmet İNBAŞI*
Abstracat
Siyasetnâme’s are works related to state administration and prioritize moral rules. The
characteristics that should be found in good people, in fact, the basic characteristics of administrators
have been accepted. Characteristics such as morality, justice, mercy, and loyalty are the basic
characteristics of humanity. It was believed that if these were in the sultan, more perfect
administrations would emerge. A good administrator is a person who shows mercy and generosity to
his people as well as justice. In order to ensure this in the Islamic world, siyasetnâme’s were written.
There are about 260 Siyasetnâme’s identified in the Ottoman Empire as well. In all of these,
recommendations are made to the sultan, vizier, and other officials regarding the state administration.
Suggestions were made on basic issues such as army administration, scientists, treasury, and finance.
Key words: Siyasetname, Nasihatname, Islahatname, Risale, morality, justice, soldier, treasury
Giriş
Siyasetnâmeler, devlet yönetimiyle ilgili eserler demektir Tarih boyunca halkın idarecilerden
istediği tek şey, adalet olmuştur. Halkın adalet beklentisini yakından gören fikir adamları da her fırsatta
idarecilere adaleti tavsiye etmişlerdir. Siyasetnâmelerde, hükümdarlarda bulunması gereken vasıflar
belirtilerek devlet yönetiminin esasları ve şartları sıralanmaktadır. Zamanın anlayışına ve inanışına göre
en uygun yönetimin nasıl olması gerektiği, bu amaca hangi yollardan ulaşılacağı gösterilerek
hükümdarlara öğütler verilir ve kötü yönetimin zararlı sonuçları açıklanırdı (Çolak, 2003: 345).
Siyasî düşünce literatürü içerisinde nasihatnâme / siyasetnâme / ıslahatnâme gibi isimlerle anılan
bu tür eserlerle ilgili genel özellikleri bakımından “gerileme edebiyatı”, “birbirinin tekrarı”, “menfaat
kaygıları”, “kânûn-ı kadîm’e dönüş isteği”, “eskinin tekrarı” gibi iddialar bazı araştırmacılar
tarafından sürekli dile getirilmektedir (Yılmaz, 2003, 299-338). Oysa bu eserler incelendiğinde çok
daha farklı konuların ele alındığı ve zamanın şartlarına göre çözüm önerileri getirildiği görülmektedir.
Siyasetnâme / Nasihatnâmelerin Genel Özellikleri
Eflatun ve Aristo gibi düşünürler, en iyi devlet şeklini araştıran ilk eserleri yazmışlardır.
Eflâtun’a göre toplumda yöneten ve yönetilenler vardır. Bilgili, adaletli ve erdemli kişiler yönetimi ele
almalı ya da yönetene yardım etmelidir. Bunlar yönetilenlere de yol gösterirler, onları taşkınlıklardan
korurlar fikrini ileri sürmektedir. Aristo’ya göre devlet, toplumun en yüksek ve siyasi şekli olup,
devletin yasama, yönetme ve yargılama gibi üç türlü görevi vardır. İslam dünyasında ise Fârâbî,
ilimlerin tasnifinde siyaset ilmine de yer vererek, ahlâk ve siyaset ilişkisine değinmiştir. Gazzâli ise
siyaset ilmini, şer’i ilimlerin bir şubesi olarak kabul etmektedir.
İran kültürü tesirinde hazırlanan Nasîhatnâmeler ise Siyasetnâmelere benzetilmektedir. Bunların
en meşhuru Keykavus’un Kâbus-namesi ve Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’sidir. Nizâmülmülk’ün
eseri, kifayetli bir devlet reisi için gerekli şartları öğretmek, takip edilecek yolları göstermek, ideal bir
hükümdarın vasıflarını ortaya koymanın yanında Selçuklu Devleti’nin idarî, askerî teşkilatı ile malî,
hukukî durumu arasında mukayeseler de yapmak suretiyle en iyi devlet idaresinin nasıl olacağını da
ortaya koymaktadır (Uğur, 2001, 2-3).
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Osmanlılarda Siyasetnâmeler; Gerek Yunan felsefecileri gerekse İslam düşünürlerinin ortaya
koydukları siyaset ve ahlâk ölçütlerine göre devlet idaresi düşüncesi, Selçuklularda daha da belirgin
hale gelmiş, Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi’nde en güzel örneği ortaya konulmuştu. Osmanlılarda da
bu durum önceki örnekler esas alınmak üzere farklı şekilde kendini göstermiştir. Bunlar arasında
Kenzü’l-Küberâ, Rumûzü’l-Kunûz, Nasîhat-ı Sultan Murad, Enîsü’l-Celis, Miftâhü’l-Adl gibi eserler
ön plana çıkmaktadır (Uğur, 2001, 3).
Eski dönemlerden beri ahlâk ve siyaset veya siyaset ve ahlâk, hangisi önce telaffuz edilirse
edilsin, mutlaka birlikte düşünülmüş, biri diğerinin ayrılmaz parçası olarak görülmüştür. Bu konuda
önemli bir eser yazmış olan Kınalı-zâde, eserinde sık sık Nasîrüddin-i Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî,
Celâlüddin-i Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî, İmam-ı Gazzâlî’nin İhyâ’u Ulûmi’d-dîn isimli eserlerinden
büyük ölçüde istifade etmiştir (Kınalı-zâde, 2014, XXIV-XXVI).
Siyasetnâmeler, İran ve Araplardan alınmış âdet üzere idarecilere klasik şark tarzında bazı teklif
ve önerilerde bulunmaktadır. Osmanlılarda siyasetnâmeler ise, müelliflerinin bizzat içinde bulunduğu,
yaşadığı, problemleri gördüğü ve ona göre yapılabilecek önerilerde bulunduğu eserler olarak öne
çıkmaktadır. Islahat Lâyihaları’nda ise Osmanlı Devleti’nde yaşanan problemler, bazı ilmiye
mensupları ve tecrübe sahiplerini endişelendirmiş ve bunlar, aksayan kısımların düzeltilerek Kânûn-ı
Kadîm’e dönülmesi için bazı çözüm önerileri sunmuştur (Uğur, 2001, 3).
Gerek Siyasetnâme gerekse Nasihatnâme ya da Risâle veya Kanunnâmeler olsun hepsinde ortak
husus, bozulan kurumların ıslahı, düzeltilmesi, kânûn-ı kadîme dönülmesi, mümkün değilse yeni
kurumlar ihdas edilmesi konusunda hem fikirdirler.
Osmanlılarda Nasihatnâme / Siyasetnâme / Islahatnâme Yazma Geleneği
İslam dünyasında yetişmiş büyük düşünürler, zamanlarının hükümdarlarına nasihat yollu devlet
ve hükümet idaresiyle ilgili tavsiyelerde bulunan eserler yazmışlardır. Bu eserlerde ideal bir devlet
reisinin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Bu tip eserlere genellikle Nasîhatü’l-Mülûk denilmektedir.
Ehl-i kalem, ehl-i seyf, ehl-i tedbir devlet memurları tarafından birçok ahlâk, siyaset ve nasihat
kitapları yazılarak, devlet başkanına ve devletin yönetici kadrosunda bulunan memurlarına devlet
idaresinde yol göstermeye çalışmışlardır. Osmanlı Devleti de diğer büyük devletler gibi kurulmuş,
gelişmiş ve ihtişamlı bir dönem yaşamış ancak bir süre sonra çeşitli kurumlarda bozulmalar başladığı
için sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşanmıştır. Bu dönemlerde devletteki aksaklıklar, devrin
aydınlarının dikkatlerini çekmiş ve çareler aranmaya başlanmıştır. Devlet adamları, âlim ve
düşünürler, pratik ve amelî bir gaye ile sultanlara ve idarede bulunan görevlilere Risâleler, Lâyihalar,
Nasihatnâmeler veya Siyâsetnâme türü eserler sunmuşlardır (Uğur, 2001, 3).
Bu eserlerde, siyasetnâme türünün belirgin hususiyetlerinin muhafaza edilmesine karşılık aktüel
meselelerle yakından ilgilenilmiş, problemlere karşı somut gözlem ve çözüm önerilerinde
bulunulmuştur. Doğrudan ve güncel gözlemlerle Osmanlı kurumlarının ıslahı ile meşgul olunmuştur.
Bu yönleriyle geleneksel siyasetnâme yazımından farklıdır. Islahatnâme veya nasihatnâme müellifleri,
çağın olaylarına tanıklık edip, tarihî tecrübe ve geleneği dikkate alarak, kendi birikim ve gözlemlerini
eserlerine yansıtmışlardır. "Uygulamalı siyaset düşüncesi” denilebilecek bu türde eser veren İslâmî
kültürler arasında, kendi çağlarıyla ve kendi güncel gerçekleriyle uğraşmak açısından, Osmanlıların
benzeri yoktur. Osmanlılar, siyasetnâme türüne yenilik getirmiştir. Bu eserler, Osmanlı siyaset
edebiyatının kendisine özgü türlerinden biridir. Bu tür, Osmanlılarda hayli gelişmiş ve özel bir
mahiyet almıştır. Erken dönem siyasetnâmelerinde, teorik ve öğütleyici genel bir yaklaşım
sergilenirken, ıslahatnâmelerde pratik ve pragmatik bir yaklaşım dikkati çekmektedir. Osmanlı siyasî
düşünürleri ilk dönemlerdeki nasihatnamelerden farklı olarak, “tenkidî” ve “reformcu” fikirler
üretmişlerdir. Yazıldıkları dönemin yönetim uygulamaları ve problemlerinin ayrıntılarına inilmiş,
"bugün” üzerine yoğunlaşılmış, sistem içinde “reform” tavsiyesinde bulunulmuştur (Yılmaz, 2003,
299-302).
Siyasetnâmelerde devletin adalet ile kaim olacağı, devlet idarecilerinde bulunması gereken erdem
ve iyi hasletler, cemiyet ve toplumun daire-i adalete dayalı, ahlâk ve adalet çerçevesine yönetilmesi
görüşü esas kabul edilmektedir. Buna Nizamülmülk’ün Siyasetname’si, Ahmedî’nin İskendername’si
ve Gazalî’nin Nasihatü’l-mülûk’u örnek olarak verilebilir (Özvar, 1999, 140).
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Osmanlı siyâsetnâmelerinin özellikle XVI. yüzyıldan sonra kaleme alınanlarındaki söylemin
temel kavramları “nizâm-ı âlem, erkân-ı erbaa, kānûn-ı kadîm, dâire-i adliyye ve dîn ü devlet”tir.
Kurumları saltanat, sadâret, ilmiye, ordu, reâyâ, hazine ve Dîvân-ı Hümâyun’dur. İlkeleri de liyakat,
istişare, adalet ve denetimdir. Nizâm-ı âlem, yani Osmanlı toplumuna mensup herkesin adaletle ve
huzur içerisinde yönetilmesi, devletin temel fonksiyonu olarak belirlenmiştir. Bunun gerçekleşmesi
için dâire-i adliyye doğrultusunda erkân-ı erbaa denilen yönetim, askeriye, hazine ve reaya arasındaki
uyumun, liyakat çerçevesinde kānûn-ı kadîme uygun sağlanması görüşü benimsenmiş, toplumu güçlü
kılan faziletlerin, ahlâkî ve dinî değerlerin ihyası önerilmiştir. Islahatnâmelerde sistemin işleyişi, ideal
olarak kişilerden bağımsız, liyakate dayandırılmakta, devlete kapsamlı görev ve sorumluluklar
yüklenmektedir. Dinî ve ahlâkî değerler merkeze yerleştirilmekte, siyasal ve sosyal hayata etkileri ele
alınmaktadır (Yılmaz, 2009, 307-308).
Osmanlı siyasetnâmelerinin ele aldıkları konular klasik olup, kendilerinden önceki İslâm
müelliflerini tekrar etmişler, hükümdar, ordu, hazine ve reaya olmak üzere dört sınıfı ele
almışlardır. Ancak bunların sırası, öncelikleri ve nitelikleri devletin gelişme ve çözülme
dönemlerine göre değişmektedir. Siyasetnâmelerin konuları beş kısımdır (Çolak, 2003, 346):

1. Hükümdarın gerekliliği ve vasıfları; toplumda düzeni sağlamak için sultana ihtiyaç vardır
ve o, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Hükümdar adil ve dindar olmalı, sözünde durmalı, istişare
etmeli, ehil ve dürüst kişileri seçmelidir.
2. Vezirlik kurumu ve vasıfları; Vezir akıllı ve tedbir sahibi olmalı, devleti ihya etmelidir.
3. Ordu, sultanın mülkünü korumada, cihat ve gazada, huzur ve asayişte gereklidir.
4. Hazine, Sultanın saltanatını koruması için orduya ihtiyacı olduğu gibi, ordu için de
hazinenin dolu olması gereklidir. Bu yüzden vezirin önemli işlerinden biri, hazinede tedbir alması
olup bu görevde onun en büyük yardımcısı işini iyi bilen dürüst defterdarlardır.

5. Reaya, siyasetnâmelerin en önemli konusudur. Saltanatın korunması için ordu, ordu için
hazine, hazine için vergi lazımdır. Bu da reaya sayesinde olur. Bunun için reayaya adaletle
hükmetmek şarttır. Reaya vediatullahtır, yani Allah’ın emanetidir.
Birçok hususları bünyesinde bulunduran siyasetnâmeler, Osmanlı Devleti’nde çokça rastlanan
eserlerdendir. Ancak Osmanlı dönemine ait telif ve tercüme siyâsetnâmelerin sayısıyla ilgili geniş
kapsamlı bir araştırma henüz yapılmamıştır. Yapılan bir araştırmada sadece İstanbul
kütüphanelerindeki siyâsetnâme sayısının 269 olduğu tespit edilmiştir. Bu listeler, Osmanlı
döneminde siyâsetnâme literatürüne duyulan ihtiyacı ve verilen önemi göstermektedir. Ancak henüz
sağlıklı bir liste ve içerik çalışması yapılmadığından tercüme ve telifler birbirinden ayırt edilememiş,
aynı eserin farklı isimler altındaki tercümeleri belirlenememiştir (Yılmaz, 2009, 308).
Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren yazılan nasihatnâme, siyasetnâme ve ıslahatnâme
türü eserler, yüzyıllara göre şu şekildedir:
XIV. yüzyıl
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerine ait bilgiler, daha çok XV. yüzyıldan itibaren yazılan
eserlerde ortaya çıktığı için kuruluş efsanesi, farklı şekillerde anlatılmıştır. İlk dönemler daha çok fetih
ve iskân, devletin büyümesi gibi olaylarla geçtiğinden bu dönemde aşiretten devlete dönüş süreci
tamamlanmaya başlanmıştır. Osman Bey’in Orhan Bey’in beylik ve devlet işlerini Meşveret
Meclisi’nde çözme geleneği, divanın ilk nüvesini oluşturmuştur. Rumeli’ye geçiş ve iskân, Sultan
Murad’ın Anadolu ve Rumeli’deki fetihleri, devletin topraklarının kısa sürede genişlemesi ile
sonuçlanmıştır. Yıldırım Bayezid’in merkeziyetçi devlet anlayışı, Timur tehdidi ile sekteye uğramış,
fetret devri Osmanlı idaresini zora sokmuş ise de toparlanma kısa sürede gerçekleşmiştir. Çelebi
Mehmed ve II. Murad dönemleri devletin hızla büyümesine neden olmuş, asıl değişim Fatih Sultan
Mehmed’in İstanbul’u fethi ve devletten imparatorluğa geçiş süreci ile başlamıştır. Yavuz Sultan
Selim’in doğu ve güney fetihleri, Kanuni’nin batı seferleri, Osmanlı Devleti’nin İmparatorluk
sürecinde en önemli adımları olmuştur. Dolayısıyla XVI. yüzyıl ortalarına kadar sürekli büyüme ve
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gelişme, zaman zaman meydana gelen olumsuzlukları göz ardı etmiştir. Bu süreç içerisinde
nasihatnâme türü eserlerin sayısı da az olmuştur.
Her ne kadar, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e, Osman Bey’in Orhan Bey’e nasihatleri halkın
dilinde yaygın olarak dolaşmış olsa da bunların kaynaklarda yer almadığı, sonradan yazılan popüler
eserlerde olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Münşeat Mecmuaları’nda Muharrerât-ı Nâdire gibi
eserlerde bazı nasihat türü mektuplar var ise de bunların hepsini bilimsel olarak teyit etmek oldukça
zordur.
XIV. yüzyıla ait olup arşiv kayıtlarında tespit edilen tek nasihatnâme, Rumeli fetihlerinde rol
oynayan ve Sultan I. Murad’ın Rumeli tarafına uç beyi tayin ettiği Evrenos Bey’e gönderdiği 1386
tarihli mektup olup bu konudaki en güzel örnektir (İnbaşı, 2001, 225-236). Mektubun bir sureti
Osmanlı Arşivleri’nde1 bir sureti de Muharrerât-ı Nâdire’de2 yer almaktadır.
Sultan Murad’ın mektubunda, Osmanlı sultanlarının devlet idaresi anlayışı ortaya konulmaktadır
(Ek.1). İdarecilerde bulunması gereken temel özellikler, adalet anlayışı, reaya, asker, ulema ve
ümeraya karşı tutum gibi pek çok konuda önemli tavsiyeler vardır3. Aslında bu tavsiyeler,
nasihatnâme / siyasetnâme türü eserlerde ortak olarak vurgulanan ve idarecilerde bulunması gereken
özellikler arasında sayılmaktadır. İlk olması açısından önemlidir.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bali Bey’e gönderilen 1532 tarihli mektup Kürkçüoğlu,
1940, 1-13; Çamlıca 2008, 1-16) ile Sultan Murad’ın Evrenos Bey’e gönderdiği mektup içerik olarak
hemen hemen aynıdır. Bu da aynı nasihatlerin sık sık tekrar edildiğini göstermektedir.
XV. yüzyıl
Osmanlılar döneminde telif edilen ilk siyâsetnâme, müellifi Şeyhoğlu Mustafa olup 1401’de
tamamlanan Kenzü’l-küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ’dır. İlk bölümünde hükümdarlara, sonraki
bölümlerde diğer görevlilere yönelik gözlemler, eleştiriler ve öneriler yer almaktadır. Padişahların ve
meliklerin sahip olmaları gereken vasıfları, vezirlerin, nâiblerin, kalem ehlinin özellikleri, ulemânın
önemi ve görevleri eserde anlatılmaktadır (Yılmaz, 2009, s306-308).
XV. asır başında Hüsameddin el-Amasî’nin Çelebi Mehmed’e ithaf ettiği Kitâb-ı Mir’atü’lMülûk adlı eserde güzel ahlaktan ve şehir idaresinden söz edilip öğütler verilmektedir.
Kelile ve Dimne tercümesi ile Keykavus b. Kabus’un önce Bedr-i Dilşad sonra da Mercimek
Ahmed tarafından Türkçeye tercüme edilen ve Sultan II. Murad’a sunulan Kabusnâme, ilk
nasîhatnâmeler olarak kabul edilebilir. XV. yüzyılda Sinan Paşa’nın Maârifnâme adlı eseri daha çok
Nasihatnâme veya Ahlâknâme olarak bilinmekte olup tasavvufî ahlâk ile ilgilidir. Leys-zâde
Mehmed Çelebi tarafından hazırlanan ve Fatih Sultan Mehmed’e takdim edilen Kanunnâme- Âl-i
Osman merkezi devlet teşkilatı ile ilgili olup çeşitli hatt-ı hümayunlardan derlenmiştir. Daha çok
Fatih’in Atam ve Dedem Kanunu olarak belirttiği gibi o zamana kadar yürürlükte olan örfî törelerin
derlenmesinden ve sultanın kanunlarından ibarettir (Özcan, 2020, 25-26).
XV. yüzyıldaki siyâsetnâmeler içinde Musannifek’in vezîriazam Mahmud Paşa adına kaleme
aldığı, onun da Fâtih Sultan Mehmed’e takdim ettiği Tuhfetü’s-Selâtîn dikkat çekicidir. On bir
bölümden oluşan eserde emîr ve vezirlerin durumu ve halkla ilişkilerden bahsedilmektedir (Yılmaz,
2009, 306).

1
2
3

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Cavid Baysun Terekesinden Satın Alınan Evrak (CBT), 1/1.
Muharrerât-ı Nâdire, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfeddin Özege Bağış Kitaplığı, No: 9775, s.519-523.
“…Allahü Teâlâ Hazretlerinin rızâ-i şerîfinden ve emrinden ve Resûl-i Ekreminin emrinden dışarı olma. Ve bunu dahi
bilesin ki bir nice vilâyetlere hâkim ve zâbit olmak iki kefeli bir terâziye benzer. Bir kefesi cennet ve bir kefesi
cehennemdir. Cümle a‘mâlin efdali ve ser-çeşmesi adldir. Ânı ide gör. Peygamber Sallallahü Teâla Hazretleri adlin her bir
günü bin yıllık ibadetten efdaldir deyu buyurmuşdur…” M. İnbaşı, “Sultan I. Murad’ın Evrenos Bey’e Mektubu”, s. 225236.
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XVI. yüzyıl
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tercüme ve telif siyâsetnâme türü eserlerin sayısında ve
mahiyetinde önemli artışlar gözlenmektedir. Bunun temel sebebi, devletin büyümesiyle birlikte devlet
teşkilâtı ile sosyal yapıda bazı aksaklıkların ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde yazılan eserlerden bazıları
üslûp ve muhtevada, devlet ve yönetim meselelerine yaklaşımlarında erken dönem
siyâsetnâmelerinden farklılık gösterir. Kurumların bozulma eğilimi gösterdiği XVI. yüzyıl sonlarından
itibaren bu farklı yaklaşımın sonucu olarak muhteva bakımından zengin bir literatür oluşmaya
başlamıştır. Söz konusu farklılıkta çağının olaylarına tanıklık eden müelliflerin, geçmişin birikiminden
de faydalanıp kaleme aldıkları eserlerine bu tecrübe ve gözlemlerini yansıtmaları önemli rol
oynamıştır. Uygulamalı siyaset düşüncesi olarak nitelendirilebilecek olan bu tarzda güncel gerçeklerle
yüzleşme ve bunlara çözüm bulma gayretleri öne çıkmaktadır (Yılmaz, 2009, 306-307). Bu yüzyılda
yazılan siyasetnâmeler şunlardır.
Siyasetnâme özelliği taşıyan ilk örneklerden birisi İdris-i Bitlisî’nin Sultan II. Bayezid’in oğlu
Şehinşah’a 1508’de sunduğu Farsça Kanûn-ı Şehinşâh adlı eserdir. Devvânî’nin eseri kaynak olarak
kullanılan bu eserde İran siyasetnamelerine benzer bilgiler vardır. Sultan II. Bayezid adına kaleme
alınıp ona takdim edilen anonim Ahvâlü’l-Mülûk ve’l-Ümerâ fî Siyâseti’l-Cünd ve’r-Re’ayâ adlı
Arapça eser de nasihatnâme türü olup meliklerin halleri, ümera ve asker ile halkın durumları hakkında
bilgi vermektedir. Kadı Hüseyin b Hasan’ın 1529’da veziriazam İbrahim Paşa’ya sunduğu Letâifü’lEfkâr fî Keşfi’l-Esrâr adlı eser de ahlâki özellikleri ön plana çıkaran siyasetnâme türü eserdir (Özcan,
2020, 76-78).
Kanunî Sultan Süleyman tarafından 1532’de Semendire Sancakbeyi Gazi Bâlî Bey’e gönderilen
mektupta ideal idarecilerin temel özellikleri vurgulanmaktadır (Ek. 2).
Lütfi Paşa, Âsafnâme; Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Lütfi Paşa (1488-1563)
tarafından vezirlere rehberlik etmek, yöneticilerin siyasî ve sosyal ahlâk anlayışına referans olmak için
Âsafnâme adlı eser yazılmıştır. Osmanlı sistemindeki bozulmaları fark eden ilk siyasî düşünür olan
Lütfi Paşa, sadrazam olduğunda “bazı âdâb u erkân ve kânûn-ı dîvânî'yi evvel gördüklerime perîşân”
gördüğünü, kendisinden sonra göreve geleceklere yardımcı olmak için Âsafnâme’yi yazdığını ifade
etmektedir4. Dört bölümden oluşan Âsafnâme’nin birinci bölümünde, veziriazamın vasıfları, yetkileri,
sorumlulukları, padişah, devlet erkânı ve halkla münasebetleri, ikinci bölümde kara ve deniz
seferlerinin önemi ve hazırlıkları, üçüncü bölümde hazinenin idaresi, maliye meseleleri, dördüncü
bölümde de reayanın korunmasının gerekliliği, seyyid, tatar ve şerif gibi bazı imtiyazlı zümrelerin
durumu hakkında değerlendirmeler vardır. Müellifin, Kanuni’nin vezirazamı olması, Asafnâme’yi
daha da önemli kılmaktadır. Kendisinden sonraki eserlerde sıkça gündeme getirilen bozulmanın ilk
işaretlerini tespit ederek, Kanuni Sultan Süleyman'ı uyarmıştır (Yılmaz, 2003, 302-303).
Osmanlı hukukçularından Kemaleddin İbrahim Efendi ki meşhur adıyla Dede Cöngî’nin
Arapça olarak kaleme aldığı es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye adlı eseri, siyasetnâme özelliği taşımakta olup
devlet düzeni ve hukuk siteminden bahsetmektedir. Kratovalı Zaîfî’nin Gülşen-i Mülûk adlı eserinde
padişahlara bazı öğütler verilmektedir (Özcan, 2020, 76-78).
Kınalı-zâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâî isimli eseri ahlâk felsefesi, ruh terbiyesi, ev ve aile
idaresi, şehir ve devlet yönetiminden, adalet, şecâat, cesaret ve cömertlikten bahseden çok önemli bir
siyasetnâme / nasihâtnâme türü eserdir. Ahlâk-ı Alâî, esas itibariyle bir ahlâk kitabıdır. Ancak her
ahlâk kitabında görüldüğü gibi, onda sadece ahlâk konusu değil, devlet ve siyasetle ilgili konular da
geniş olarak incelenmiştir. Bilindiği gibi İslam dünyasında ahlâk ve siyaset üzerine kaleme alınan
eserlerin pek çoğu, mevcut uygulamaların formülleştirilmesinden ziyade, ideali hedef alan ahlâk
kitapları şeklinde ortaya çıkmışlardır. Bu durum ahlâk ve siyaset arasında çok sıkı bir bağın
olmasından ileri gelmektedir. İslam dünyasında kaleme alınan siyaset ve ahlâk kitaplarının
4

“Sultan Süleyman Han aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân hazretleri vaktâ ki bu hakîre vezîr-i â’zamlık mansıbın fermân
buyurduklarında zamânede ba’zı âdâb u erkân ve kânûn-ı dîvânî’yi evvel gördüklerime muhâlif ü perîşân gördüğüm
için vizâret-i uzmâ hıdmetine tasaddur iden karındaşlarıma yâdigâr olmağıçün âdâb-ı vizâret-i uzmâ mühimmâtını
derc ve bu risâleyi te’lif idüp ismini âsafnâme kodum”. Coşkun Yılmaz, “Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları”, s.
299-302.
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tamamında, siyasetin esas itibariyle ahlâk üzerine temellendirildiği görülmektedir (Kınalı-zâde, 2014,
XXIV).
Gelibolulu Mustafa Âlî sultanlara nasihat niteliğindeki Nushatü’s-Selâtîn ve Mevâidü’n-Nefâis
fî Kavâidi’l-Mecâlis adlı eserlerinde Osmanlı devlet ve sosyal yapısındaki çözülmeler hakkında
bilgiler vermiş, özellikle rüşvet üzerinde durmuştur.
Âlî’nin Nushatü’s-Selâtîn adlı eseri türünün en güzel örneklerindendir. 1581’de, müellifin
Halep’teki tımar defterdarlığı sırasında yazılan eser, mukaddime ve dört bölümden oluşmaktadır.
Mukaddimesinde selâtîn-i Osmanînin hususiyetlerine yer verilen eserin birinci bölümünde "Lâzime”
adı altında sultanlara gerekli on yedi hususiyet sıralanır. Her madde, tarihî ve çağdaş misallerle
örneklendirilir. İkinci bölümde kanuna aykırı davranışlar ve zararları üzerinde durulur. Üçüncü bölüm
bazı "yakışık almayan haller” ve bunların halka yansımalarıdır. Dördüncü bölüm ise yazarın uğradığı
hayal kırıklıklarına, vefasızlıklara, hıyanetlere tahsis edilmiştir. Hatime bölümünde tavsiye ve
temenniler vardır. Bu yönüyle Âlî, siyasetnâme geleneğinin dışına çıkmış, yaşadığı dönemin
problemlerinin ayrıntılarına inerek Osmanlı yönetim sisteminin işleyişiyle ilgili eleştiri ve ıslahat
önerilerini sıralamıştır. Âlî problemleri büyük ölçüde, padişahın, sadrazamların ve diğer devlet
adamlarının ahlâkî ve idarî zaaflarına bağlamaktadır. Toplumsal ve ferdî ahlâk anlayışındaki
sarsıntıları, kamu ahlâkının çöküşünü, idari sıkıntıları, hukuk ihlallerini, iktisadî istikrarsızlığı konu
edinir ve sert eleştirilerde bulunur, aksaklıkların düzeltilmesine yönelik tedbirlerini ortaya koyar
(Yılmaz, 2003, 307-308).
Âlî'nin, Mehâsin’ül-Âdâb ve Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâidi’l-Mecâlis eserleriyle, Hakâyiku’lEkâlim adlı risalesi devlet ve toplum meselelerine yaklaşımıyla Nushatü’s-Selâtîn’in ilgi alanıyla
benzerlikler arz etmektedir. Sultan III. Murad’a sunduğu Hakaiku’l-Ekalîm adlı küçük risalesinde ise
yaşadığı dönem için kaht-ı ricâl devri teşhisini koymuştur. Kayseri sancakbeyliği sırasında yazdığı ve
Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu Mehâsinü’l-Âdâb adlı eseri Câhiz’in Minhâcü’s-Sülûk isimli
eserinin tadil edilmiş şeklidir.
Akhisarlı Hasan Kâfî 1597’de kaleme aldığı Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-âlem adlı eserinde
İnebahtı savaşından beri görülen başarısızlıkların sebepleri üzerinde durularak çareler aranmış,
Avrupa devletlerinin ordu düzenleri ve savaş teknolojilerine dikkat çekilmiştir (Özcan, 2020, 78).
XVII. yüzyıl
Osmanlı Devleti’nde klasik çağda görülen ihtişamın XVI. yüzyılın son çeyreği ile XVII. yüzyılda
kaybolmaya başlaması, ekonomik sıkıntılar, iç isyanlar, saltanat sisteminde yaşanan değişikliğin
getirdiği olumsuz durumlar, savaşların uzaması ve cephelerde uğranılan başarısızlıklar gibi daha pek
çok sebep, ulemayı ve devlet ricalini yeni çareler aramaya itmiştir. Bu yüzyılda bozulan kurumların
ıslah edilmesi düşüncesi ön plana çıkmış ve bu konuda çeşitli eserler yazılmıştır. Bu eserlerde, askerî
ve ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerileri, timar sisteminin tanzimi, devlet ricalinin liyakatli olması
gibi konularda öneriler getirilmektedir.
Nasihatnâmeler / siyasetnâmeler genel olarak dönemin ilmiye ve devlet ricali tarafından
hazırlanıp sultanlara sunularak adeta çözüm önerileri gösterilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber bazı
eserlerin anonim olarak hazırlandığı, bozulan kurumların düzeltilmesini öneren kişinin kendisini
gizlediği de olmuştur. Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askerî yönden çözülme sürecinin daha belirgin
olarak ortaya çıktığı XVII. yüzyılda ıslahata ve bu vesileyle devlet teşkilatına dair yazılmış eser
sayısında artış meydana gelmiştir.
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlılar, batıda kendi topraklarını koruma mücadelesine girmişlerdi.
Doğuda ise uzun süren sonuçsuz savaşlar maliyeyi daha da sarsmıştı. Keşifler çağı sonrasında bütün
Avrupa’daki iktisadî bunalım da buna eklenince, değişim içindeki Osmanlı sisteminde bazı
bocalamalar baş göstermişti. Dönemin ıslahat yazarları, bütün bu değişim sürecinin çok da farkında
olmayarak sistemin “kānûn-ı kadîm”e dönüşle düzelebileceği fikrini savunmuşlardı. Fakat bunun bir
çözüm olamayacağını, işin içindeki vezirler açık şekilde görmüşlerdi. Onların aldıkları tedbirler
meselenin çözümünden ziyade, geçici çarelerden öteye geçememiştir (Emecen, 2007, 494-495).
XVII. yüzyılda hazırlanan nasihatnâme / siyasetnâme türü eserler;
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Veysî Hâbnâme; Kadı ve şair Alaşehirli Veysî (ö. 1628), Celâlî ayaklanmaları, batı ve doğu
sınırındaki başarısızlıklar üzerine Sultan I. Ahmed’e ithafen teselli amacıyla 1608’de Vâkıanâme
adıyla bir eser yazmıştır. Daha çok Hâbnâme adıyla bilinen bu eser, bir nasihatnâme ve siyasetnâme
türüdür (Afyoncu, 2013, 133). 26 bölümden oluşan eserin en ilginç özelliği, olayları bir rüyada
görmüş gibi anlatmasıdır. Veysî’nin anlattığına göre müellif, dönemin problemlerini Sultan I.
Ahmed’e anlatmak ve "tedbîr-i ıslahât-ı memleket”le ilgili fikirlerini açıklamak istiyordu. Bu
duygular içerisinde iken, rüyasında kendisini, başkanlığını İskender-i Zülkarneyn'in yaptığı sağ ve sol
tarafında da eski Osmanlı sultanlarının oturduğu bir mecliste bulur. Meclise gelen I. Ahmed, İskenderi Zülkarneyn ile dönemin problemleri üzerine konuşur, onun tavsiyelerini dinler. İskender'in
tavsiyeleri aslında Veysî'nin görüşleridir. Hâbnâme’de yer alan devletlerin çöküşü ve yükselişiyle
ilgili görüşlerle İbn Haldun’un görüşleri arasında benzerlikler vardır. Bu da Veysî'nin İbn Haldun’dan
etkilendiğini göstermektedir (Yılmaz, 2003, 309).
Anonim olarak Sultan I. Ahmed zamanında Osmanlı askeri teşkilatıyla ilgili bir yeniçeri
tarafından yazılan Mebde-i Ocağ-ı Yeniçeri Ocağı Tarihi adlı eser, daha çok Esâs-ı Nizâm-ı
Yeniçeriyân veya Kavânîn-i Yeniçeriyân adıyla bilinmektedir. Ocak nizamının bozulmasına dikkat
çekilmiştir. Defter emini Ayn Ali Efendi’nin Kuyucu Murad Paşa’nın emriyle yazdığı Kavânin-i Âl-i
Osman der Hülasa-i Mezâmin-i Defter-i Divan adlı iki bölümlük eseri5, kendi türünün ilk örneğidir.
Osmanlı taşra ve toprak sistemi ile merkez bürokrasisi hakkında bilgiler verilerek bozulan kurumlara
dikkat çekilmiştir. Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa’nın siyasetnâme türündeki eseri Usûlü’l-Hikem fî
Nizâmi’i-Âlem Sultan II. Osman dönemi vezirlerinden Güzelce Ali Paşa adına yazılmıştı. Osmanlı
toplum yapısından bahsedilmiş ve idarecilere nasihatler verilmişti. Yine bu döneme ait Alaybeyi-zâde
Mehmed Emin Efendi Nesâyihü’l-Mülûk adlı eseri ile Iyânî Cafer Bey’in Zübdetü’n-Nesâyih ve
Umdetü’t-Tevârih ile Nesâyihü’l-Mülûk adlı eserleri nasihatnâme türüdür (Özcan, 2020, 133-137).
Sultan II. Osman döneminde anonim olarak yazılan Kitâb-ı Müstetâb’ta, adaletin önemi,
rüşvetin zararları, hazinenin durumu, acemi oğlanlar ocağı, yeniçerilerin sayısındaki artışın nedenleri,
timar sisteminin meseleleri ve ordunun sefere çıkmasında yaşanan aksaklıklar anlatılmaktadır (Yücel,
1988, XIX-XXXIII, 57-63). Saray, idarî, askerî, malî, toplumsal ve taşra teşkilatlarındaki
bozuklukların ele alındığı eserde, Osmanlı Devleti’ndeki bozulmaların ilk emarelerinin Kanuni Sultan
Süleyman zamanında ortaya çıkmakla beraber, asıl bozulmanın III. Murad zamanında yaygınlaştığı
belirtilmektedir. Kitâb-ı Müstetâb’a göre III. Murad döneminden itibaren adalet ihmal edilmiş,
yöneticiler birbirine düşmüş, timarlar hak etmeyenlere verilmiş, kul taifesinin içerisine devşirme
olmayanlar karıştırılmış ve devlet sisteminde bozulmalar meydana gelmiştir. Devlet düzenin eski
haline gelmesi için padişahın otoritesinin tesisi, kul ve timar sistemi ile kanun düzeninin yeniden
ihyası gerekmektedir (Afyoncu, 2013, 134; Yılmaz, 2003, 310-311).
Koçi Bey, saray protokolüne vâkıf olan, IV. Murad ile sık sık istişare eden, Sultan İbrahim'in
çeşitli konularda kendisinden bilgi istediği bir kimse olup eseri, ıslahatnâme türünün en ünlü
örneğidir. Hazırladığı Risalesi’ni Sultan IV. Murad ve İbrahim’e sunmuştur. Döneminin en önemli
ıslahat layihası olarak kabul edilmektedir6. Koçi Bey 1631’de IV. Murad’a sunduğu risalesinde devlet
yapısındaki bozukluklara, alınacak tedbirlere dikkat çekmiş ve sultanın sert icraatlarında bu görüşler
etkili olmuştur. Sultan İbrahim’e sunduğu ikinci risalesinde sade bir dille padişaha devletin yapısı ve
işleyişi hakkında bilgi vermiştir (Özcan 2020, 135-136; Yılmaz, 2003, 310-311).
Koçi Bey, Kanuni döneminden itibaren bozulmaların meydana geldiğini ve padişahların giderek
idareden uzaklaştığını, yöneticilerin haksız yere görevlerinden alındığını, timarların hak etmeyenlere
verildiğini, devşirme sistemine aykırı olarak kapıkulu ocağına dışardan asker alındığını belirterek
devlet düzenindeki bozulmanın temel sebeplerini ortaya koymuştur (Afyoncu, 2013, 134).
Sultan IV. Murad’ın musahiplerinden olan Aziz Efendi’nin Kanunnâme-i Sultânî li-Aziz Efendi
adlı eseri önemli bir siyasetnâme olarak kabul edilmektedir. Eserde vezirlerle ilgili eski kanunlardan,
5
6

Ayn Ali Efendi, Kavânin-i Âl-i Osman Der Hülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divan, İstanbul 1280, Dersaadet
Koçi Bey Risalesi, yay. Zuhuri Danışman, Ankara MEB. Kitapları, Ankara (tarihsiz); Koçibey Risalesi, yay. Yılmaz Kurt,
Ankara 1998; İhsan Cora, “Yönetim ve organizasyon Bilimi Açısından Koçi Bey Risalelerinin Analizi: Tarihsel Bir
Araştırma”; İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl. 15, sayı 29, Bahar 2016 /2, s. 221-244.
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kapıkullarından ve sahte seyyidlerin devletin hazinesine verdiği zararlardan bahsedilmektedir (Özcan,
2020, 136; Afyoncu, 2013, 134).
Sultan İbrahim’in ilk yıllarında veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa’ya sunulan Kitabu
Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfii’l-Mü’minîn adlı eser (Yücel, 1988, 57-63), 52 bölümden ibaret olup
ilmiye mensuplarının, müderrislerin, kadıların, dinî görevlilerin görevlendirilmesi, ilmî ve malî
durumlarının düzeltilmesi, yeniçerilerin, kapıkulu bölüklerinin, taşradaki askerlerin ve bürokrasinin
durumu, sosyal ve mali meseleler ele alınmaktadır. İstanbul’un iâşesi, yangınları, fiyat meseleleri,
siyasî, iktisadî, içtimaî, malî ve ahlâkî pek çok konu üzerinde durulmaktadır. Islâhat hakkında ayrıntılı
malumat verilirken, ıslâhatın uygulanabilmesi için idarî ve inzibatî tedbirler önerilmektedir (Yılmaz,
2003, 303-304).
Müellifi meçhul olan Hırzü’l-Mülûk adlı eser de nasihatnamedir (Yücel, 1988, 145-167). Eserde
hükümdar, vezir, beylerbeyi ve diğer ümeradan, ulema, şeyh ve seyyidlerin durumundan
bahsedilmektedir. Hırzül-mülûk’ta ilginç görüşlerden birisi de hanedan kızlarının vezirlere veya
beylerbeylerine verilmesinin tenkit edilmesidir. Hırzül-mülûk’ta tasavvufî hayata yöneltilen eleştiri,
özellikle padişaha yapılan tavsiyeler diğer ıslahatnâmelerde rastlanmayan bir durumdur (Yılmaz,
2003, 303-304, 306-307).
Sarı Abdullah Efendi, Sultan IV. Mehmed’in ilk yıllarında kaleme alarak padişaha sunduğu
Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li Hüsni’s-Sülûk adlı eseri önemli siyasetnâmedir.
Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, 1653 tarihli olup toprak tasarrufu, hukukî ve malî esaslar
hakkında bilgi verilmektedir (Özcan, 2020, 135; Sertoğlu, 1992).
Kâtib Çelebi’nin 1653’te kaleme aldığı Düstûrü’l-Amel li-Islâhi’l-Halel adlı eserde7 devlet
idaresindeki bozukluklar, toplum düzeni, reaya ve hazinenin durumu, ordunun sıkıntıları, mali
bunalımlara dikkat çekilerek çözüm önerileri getirilmiştir (Afyoncu, 2013, 134). Kâtib Çelebi’nin bu
eseri, devlet yönetimiyle ilgili fikirlerinin özetidir. Islâhatname türüne iyi bir örnek olarak gösterilen
eserde, problemler, idarî, malî, sosyal ve ahlâkî boyutlarıyla ele alınmakta ve çözümler üretilmektedir.
Müellif toplumu bir sosyolog hassasiyetiyle ele almakta, sebep-sonuç ilişkisini kurmaktadır. Onun
otoriter devlet adamı arayışı, ıslahatların uygulanmasında idarî tedbirlerin zaruretini anlatan görüşleri
ve daha sonra Köprülü Mehmed Paşa’nın bu yöntemi kullanarak başarıya ulaşması tarihçi Naîmâ'yı
derinden etkilemiştir (Yılmaz, 2003, 312).
Kanije ve Yanık seferlerine katılan Ali b. Mahmud 1682’de yazdığı Umûr-ı Ahvâl-i Sefer adlı
eserini Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya sunmuştur. Eserde ser-askerlik, kale kuşatması ve fetih, gece
baskınları, casusluk gibi askeri konular üzerinde durulmuştur (Özcan, 2020, 137).
XVIII. Yüzyıl
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Köprülülerin sadaretleri döneminde (1656-1676) devlet
idaresinde, önemli bir düzelme ve askeri sistemde gelişme yaşandığı için bu dönemde nasihatnâme
türü eserlerde bir azalma görülmektedir. Ancak Köprülülerin damadı Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın II. Viyana seferinden sonra başlayan mağlubiyetler serisi, ekonomik sıkıntılar, iç isyanlar,
hazinenin boşalması, akçede büyük değer kayıpları, akçenin yerini kuruşların alması ve çok sayıda
yabancı paraların tedavülde olması, bozuklukların artması ıslahatnâme türü eserleri yeniden gündeme
getirmiştir. Nitekim daha önceki ıslahatnâmelerde belirtilen hususlar başka müellifler, başka eserlerle
ancak, aynı tedbir ve tavsiye önerileriyle yeniden yazılmaya başlanmıştır.
Tecrübeli devlet adamı olup yedi defa defterdarlık görevine getirilen Defterdar Sarı Mehmed
Paşa’nın Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ adlı eseri8, devletin askeri ve siyasi bakımdan iyice
çözülmeye başladığı XVIII. yüzyılda ıslahata, devlet teşkilatına ve siyasetine dair klasik siyasetnâme
türünün önemli örneğini oluşturmaktadır. Daha çok Lütfi Paşa’nın Âsafnâme’sini kaynak olarak
kullanan müellifin eseri, bir mukaddime, dokuz bölüm ve iki zeylden ibarettir. Sırasıyla sadrazamın
ahlâk ve davranışları, makam sahiplerinin halleri, rüşvetin zararları, hazine, asker, reaya, ordu
7

8

Kâtib Çelebi, Düstûrü’l-Amel li-Islâhi’l-Halel; Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar, Yay. Ali Can, Ankara
1982.
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler; Osmanlılarda Devlet Düzeni, Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ
veya Kitâb-ı Güldeste, Nizâm-ı Devlete Müteallik Risâle, çev. H. Ragıp Uğural, Ankara 1969.
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komutanlarının ve sınırdaki askerlerin durumu, cömertlik, cimrilik, tımar ve zeamet konuları
işlenmiştir. Eser, "amelî görüşlü ve bürokratik tecrübeye dayanan bir layiha”dır. Müellif Kanuni
Sultan Süleyman devriyle, yaşadığı dönemi karşılaştırmaktadır. Bu sebeple, sistemi değil işleyiş
tarzını eleştirmektedir. Eser, devletin yapısı hakkında orijinal bilgiler içermekte ve XVIII. yüzyılı
tenkidî bakış açısıyla değerlendirmektedir (Yılmaz, 2003, 313-314).
Nahîfî Süleyman Efendi, Nasîhatü’l-Vüzerâ adlı eserinde Lütfi Paşa’nın Âsafnâmesi ve daha
önce yazılan eserlerden faydalanıp kendi gözlemlerini de değerlendirerek devletin aksayan yönlerine
temas etmiştir. Edebi yönüyle de dikkati çeken Nasîhatü’l-vüzerâ’da sultanın, veziriazamların dikkat
etmesi gereken hususlar vurgulanmakta, reayanın, esnafın, ordunun durumu hakkında bilgi
verilmekte, alınması gereken tedbirler üzerinde durulmaktadır (Afyoncu, 2013 138; Yılmaz, 2003,
314).
Sultan III. Ahmed döneminde ilk resmi matbaanın açılışını gerçekleştiren İbrahim
Müteferrika’nın, 1731 yılında Sultan I. Mahmud’a sunduğu Usûlü’l-Hikem fî Nizâmü’l-Ümem adlı
eseri muhteva bakımından bir siyasetnamedir (Afyoncu, 2013, 138). Mukaddime, üç bölüm ve
sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde askerî düzen ve disiplinin faydaları üzerinde durulmuştur.
Tarihteki yönetim şekilleri, farklılıkları, savaş usulleri, Avrupa'nın gelişmesinin ve Osmanlıların
mağlubiyetinin sebepleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümde tarih ve coğrafya bilgisinin devlet
yönetimi açısından önemi; üçüncü bölümde, Avrupa ordularının yapısı, harp teknolojisindeki
gelişmeler, Osmanlı ordusunun Avrupa’daki şartlara göre yapılandırılması ve alması gereken tedbirler
üzerinde durulmuştur. Eserde aklî ilimlere önem verilmesi, batıdaki askerî gelişmelerin izlenmesi de
önemle vurgulanan konulardandır (Yılmaz, 2003, 315-316).
Şehrîzâde Mehmed Said tarafından Sultan I. Mahmud’a sunulan Tâcü’l-Kavânîn adlı eserde
daha önceki siyasetnamelerden istifade edilerek padişahların âdâb ve âdetlerinden, hasletlerinden,
vezir olacak kimselerin özelliklerinden, sefere çıkmanın usullerinden ve devlet hazinesinin
idaresinden bahsedilmektedir. Mehmed Said Efendi hem tarihçiliğinde hem de nasihatnâme
yazarlığında İbn Haldun ve Kâtib Çelebi’den etkilenmiştir (Afyoncu, 2013, 138).
Ahmed Resmî Efendi 1770 yılında sadrazam Halil Paşa’ya sunulan küçük hacimli olmasına
rağmen muhtevası çok önemli olan Lâyiha’sında devlet yapısındaki bozuklukları, ordunun iaşe ve
ikmalinde görülen aksaklıkları belirtmiştir. Sadrazam Muhsinzâde Mehmed Paşa’ya sunduğu
Takrîr’inde ise tarihi hadiselerden bahsederek devletin savaşmak yerine hudutlarını muhafazaya
gayret etmesini ve devletin izleyeceği dış politikanın nasıl olması gerektiğini ifade etmiştir.
Trabzon valisi Canikli Ali Paşa’nın 1776’da tamamladığı Tedâbirü’l-Gazavât adlı eseri
nasihatnâme türündedir. Ali Paşa, III. Mustafa ve I. Abdülhamid devri hadiselerini ve kurumlarını
tenkit edip yaşanan aksaklıkları ve işlenen hataları belirtmektedir. Müellif özellikle taşra teşkilatında
görülen bozukluklar ve alınması gereken tedbirlerden söz etmektedir (Afyoncu, 2013, 136-139;
Özcan, 2020, 185-157).
Mehmed Dürrî Efendi, 1768-74 Osmanlı-Rus harbindeki mağlubiyet üzerine devlet nizamında
görülen eksiklikleri ve bunları gidermeye yönelik çözüm yolları ile ilgili tavsiyelerini ihtiva eden
Nuhbetü’l-Emel fî Tenkihi’l-Fesâd ve’l-Halel isimli eseri önemli bir siyasetnâmedir.
Nizâm-ı Cedid Lâyihaları; Sultan III. Selim’in talebi üzerine devlet adamları ve bazı yabancı
uzmanlar, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılabilmesi için ıslahat lâyihaları
kaleme almışlardır. Lâyihası bulunanlardan bazıları şunlardır (Afyoncu, 2013, 140-143):
Sadrazam Yusuf Paşa, Mehmed Râşid Efendi, Ali Sun’i Efendi, Osman Efendi, İbrahim Reşid,
Ali Faik, Abdullah Berrî, Mehmed Hakkı, Mustafa Reşid, Mehmed Emin Firdevsî, Mustafa İffet,
Sadullah Enverî, Tatarcık Abdullah, Defterdar Mehmed Şerif vb.
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Siyasetnâmelere Göre İdeal Devlet İdarecisinin Özellikleri
Osmanlılar zamanında hazırlanan siyasetnâme / nasihatnâme / ıslahatnâme türü eserlerde ortak
olarak vurgulanan hususlar, aslında bilinen konulardır. Sultan güçlü ve kudretli iken, ordusunun
başında sefere katılıp başarılar kazanırken, halkın refahı yerinde iken problem yoktur. Ancak Kanuni
dönemindeki şehzade olaylarından sonra başlayan sıkıntıların gittikçe artması, II. Selim, III. Murad ve
III. Mehmed dönemlerindeki uzun harpler, cephelerde yaşanan sıkıntılar, özellikle ekonomik
problemler, ocağın disiplinin bozulması, İstanbul’da ve taşradaki isyanlar pek çok düzeni bozmuş, bu
da bozuklukların düzeltilmesi için çareler aranmasına neden olmuştur. Siyasetnâme ve
nasihatnâmelerde bozuklukların düzelmesi için Sultan merkezli teklifler sunulmuştur. Bunlardan İdrisi Bitlisî ve Mustafa Âli’nin sultan ile ilgili önerileri bu çalışmada örnek olarak buraya alınmıştır.
İdris-i Bitlisî’ye göre yaratılmışların en şereflisi insandır. İnsanların en faziletlisi de Hilafet ve
Sultanlık makamında oturandır (Uğur, 2001, 99-103). Buna göre sultanda şu vasıflar olmalıdır.
1. Sultan daima uyanık ve açık gözlü olmalı, Allah’ın emirlerine uymalı, kullarına şefkat ve
sevgi göstermelidir.
2. Halkını korumalı, halktan kudreti ölçüsünde vergi almalı, halkın ırz ve namusuna sahip
çıkmalı, tasallut edenleri cezalandırmalı, kendi idarecilerinin halka zulmetmesini önlemelidir. Halktan
ürün alınacağı zaman bol olan mevsimlerde istenmelidir.
3. Sultan memleketinin imarı için çalışmalı, halk da arazilerini işlemelidir. Hiçbir hazine ekilip
biçilen topraktan daha değerli değildir.
4. Sultan zaman zaman zevk ve safa sürmeli ancak aşırıya gitmemelidir. Sultan dini emirleri
yerine getirmede ihmal göstermemelidir. Sultanın, halkın arz edeceği konuları görüşüp karar verecek
divan teşkilatı olmalıdır. Kanunları bilen kimseleri yanında bulundurmalı ve kendisi de kanunlara
harfiyen uymalıdır. Sultan vaatlerine vefa göstermeli, dost ve düşmanlarına karşı ahdini muhafaza
etmelidir. Sultan önemli işlerinde mutlaka tecrübeli kimselerle meşveret etmeli tek başına karar
vermemelidir.
5. Sultanda aranacak ahlâki nitelikler dört kısımdır.
İffet ahlâkı; Edepli olmalı ve şehvetini korumalı, dini emirler ve adaletli bir aklın kontrolüne
almalıdır.
Cesaret ahlâkı; Öfkesini aklın fermanı altına almalıdır.
Hikmet ahlâkı; Sultanın aklî gücü tabii lezzetlerine, hayalî ve vehmi arzularına galip gelmelidir.
Adalet ahlâkı; Yukardaki üç ahlakın dengeli çalışmasından sonra bu ahlâk ortaya çıkar. Sultan iki
tür adalete sahip olmalıdır. İlki diğer insanlarla ortak olan ahlâk, ikincisi memur ve halkın işlerini
düzenlemek olan ahlâkı.
6. Vefâ ve güzel mükafaat. Hizmet edenlere vefa göstermeli, başarılı olanları ödüllendirmelidir.
Verdiği sözü yerine getirmeli, kulların hakkını gözetmelidir.
İdris-i Bitlisî’nin bu görüşlerinde ortak husus ahlâk ve adalettir. Bu ikisi olursa halk ve sultan
mutlu olur. Refah seviyesi yükselir.
Mustafa Âli’nin Nushatü’s-Selâtîn adlı eserinde yer alan Lâzime-i Salâtîn Olan Umur başlığı
altında sultan için gerekli vasıfları şu şekilde belirtilmiştir (Uğur, 2001, 92-98):
1. Halkı sevmeli, askeri korumalı, halkı cebr ve zulümden korumalıdır.
2. Akranları içerisinde nadir olup güzel konuşan bir edibi kendisine musahip atamalıdır. Bu
kimse Peygamberlerin hayatını ve tarihi meseleleri çok iyi bilmeli, bu konularda padişaha örnekler arz
edebilmelidir. Padişaha her konuda çekinmeden arzda bulunabilmelidir.
3. Daha önce hizmeti olanları görüp gözetmeli vefaya önem vermelidir.
4. Sultan, halkının durumu hakkında kendi adamları ile gizlice bilgi toplamalı ve bunları zaman
zaman teyit etmelidir.
5. Taşrada rüşvet ve iltimas ile iş yapanlara fırsat verilmemeli ve bunlar gerektiğinde şiddetle
cezalandırılmalıdır.
6. Defterhanede görevlendirilecek kâtiplerin dürüst ve ahlaklı olması, kalemine güvenilir kimse
olmasına dikkat edilmelidir.
7. Akıl sahipleri ve hâkimlerin seçiminde liyakate önem verilmelidir.
8. Askerlerin hizmetine göre mansıp verilip layık olanları terfi ettirmelidir.
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9. Hazineyi sadece münasip yerlere harcamalı, cami, mescit yapımında lüzumu olmadıkça
kullanmamalıdır. Ganimet malını lüzumsuz ve beyhude yerlere harcamamalıdır.
10. Sultanın hareminden çıkan bölük halkının Mısır’a gönderilmesi veya ellerindeki malları
satmaları ve ihtiyaçlarını karşılamak için İstanbul yakınında ziraatla uğraşmaya başlamaları bu
yetişmiş hizmetlilere verilen emeğin boşa gitmesine sebep olur. Bunların tecrübesinden istifade
edilmelidir.
11. Kürsülerde vaizlik yapanlar, ayet, hadis ve dini hikâyelerin dışında farklı bir şeyden
bahsetmemelidir. Yoksa çeşitli fitnelere sebep olurlar.
12. İstanbul, Edirne, Bursa gibi payitahtlara yakın yerde bulunan sipahi oğulları, babalarının
yanından ayrılıp çifti tarlayı terk edip şehre gelerek çeşitli işlerde çalışmakta ve sultana vergi
vermemektedirler. Bunun önüne geçilerek şehre göçleri engellenmelidir.
13. Sultanlar özellikle bahşiş, in’am ve ihsanda hata etmemelidir. Çünkü beytü’l-mâl Müslüman
halkın emanetidir.
14. Sultan hazineyi korumalı, israftan kaçınmalıdır. Hazinesi olmayan sultan sermayesiz tacire,
masrafı gelirinden fazla olan sultan, zengin iken fakirleşen kimseye benzer. Buna çok dikkat etmelidir.
15. Diğer ülkelerden sultanın kapısına gelenlere ölçüler dahlinde davranmalı, hallerine münasip
iş vermelidir.
16. Sultan, makam sahiplerini olur olmaz yere azletmemeli, azlettiğin tekrar göreve
getirmemelidir. İlim erbabına mansıp verdikten sonra görevden almamalıdır.
17. Sultanın taşradaki beyleri, hazine için topladıkları vergileri adalet üzere kullanmaları ve
kendi maişetlerinden sonra kalanı hazineye göndermelidir.
İdris-i Bitlisî ve Gelibolu Mustafa Âli, sultanda bulunması gereken özellikleri bu şekilde
belirtmişlerdir. Bunların tavsiyelerine göre sultanların özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Uğur, 2001,
103-105; Gökbilgin, 1971, 18-28).
1. Sultan, ahlâk, doğruluk, iffet, cesaret, ilim, bilgi ve marifet sahibi, dini konulara vâkıf olmalı.
Aşırı olmamak şartıyla zevk ve sefasından geri kalmamalı.
2. Tecrübe sahibi olmalı ve iyi bir yönetici kadrosu oluşturmalı. Divan üyeleri liyakat sahibi
olmalı. Meşveretsiz iş yapmamalı. Hafif meşrep hevâ ve hevesten uzak olmalıdır.
3. Sultan sözüne inanılır ve güvenilir olmalı, bir emir verdikten sonra onun yerine getirilip
getirilmediğini kontrol etmeli. Rüşvet ve iltimasa asla rıza göstermemeli, yapanları şiddetle
cezalandırmalıdır.
4. Sultan halkının mutluluğu ve refahı için çalışmalıdır. Onların her halini bilmelidir. Halkın
durumunu bazen tebdil-i kıyafet gezip çarşı ve pazarda öğrenmeli ve bu konuda çok iyi bir istihbaratı
olmalıdır. Halkın malını namusunu emniyet altına almalıdır. Halka yapılan ihsanda adil davranmalı,
herkesin emniyet ve itimadına mazhar olmalıdır.
5. Hazine, sultana emanettir. Bunu lüzumu kadar ordu ve halk için harcamalı, israftan ve
cimrilikten kaçınmalıdır.
6. Adil olan sultan adaletini icraatlarıyla yürütmelidir. Bunun için de örfî ve şer’i kanunlar,
kanûn-ı kadîm iyi bilinmeli ve bunlardan asla taviz verilmemelidir. Emir ve kanunlara kendisi de
riayet etmelidir.
7. Sultana iltica edenleri himaye etmeli, kabiliyetlerine uygun işler verilmelidir.
8. Zekâ ve fetanet sahibi olmalı, yani kanun ve nizamları bilerek doğru ve yalanı ayırt
edebilecek kabiliyette olmalıdır.
Sonuç:
Siyasetnâmelerin yazılmasının sebebi, bozukluk ve aksaklıkların temeli olarak kabul edilen
adaletsizliktir. Adaletin olmadığı yerlerde, huzur, refah ve merhamet de olmaz. Bu durum liyakatsiz
idarecilerin iş başına gelmesine, rüşvet ve iltimasın artmasına, huzur ve sükûnun kaybolmasına neden
olmuştur. Bu sebeple Siyasetnâme, nasihatnâme ve ıslahat risalelerinde ortak husus, ahlâk ve adalet
olgusu olup ilk sırada yer almaktadır. Ahlâk olduğunda pek çok mesele temelinden çözülürken, adalet
olgusu da kanun önünde insanlar arasındaki eşitliği ortaya koymaktadır. Bunların yanında din ve
vicdan olgusu, örf ve kanunlara riayet, kötü huylardan uzak olmak idarecilerde ilk olarak bulunması
gereken vasıflar olarak sıralanmıştır. Siyasetnâmelerde sultanın bütün özelliklerinden değil, müellifin
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yaşadığı dönemde sultanda gördüğü eksiklikleri daha ön plana çıkararak vurgulamaya çalışmış, bunun
yanında genel vasıflardan da bahsetmiştir.
Nasihat her dönemde geçerli bir olgudur. Bunun temeli de tecrübeye dayanır. Dolayısıyla tecrübe
edilmiş pek çok hareket, idarecilerin yanlış ve eksik yapmasını da etkilemektedir. Tecrübe eskimez
diye meşhur bir söz vardır. Bu sebeple de bu tür eserlerde tarihten, sultanlardan ve İslam tarihinden
örnekler verilerek, adalet ve ahlâkın önemi çeşitli menkıbelerle muhatabına anlatılmaya çalışılmıştır.
Dolayısıyla her dönem için geçerli olan adalet ve ahlâk gibi faziletler her zaman ilk planda tutularak
iyi insan olmanın temel vasıfları olarak kabul edilmiştir.
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EKLER
Ek. 1: Sultan I. Murad’a Göre İdarecinin Özellikleri (1386)
1. Allahü Teâlâ Hazretlerinin rızâ-i şerîfinden ve emrinden ve Resûl-i Ekreminin emrinden
dışarı olma.
2. Bir nice vilâyetlere hâkim ve zâbit olmak iki kefeli bir terâziye benzer. Bir kefesi cennet ve
bir kefesi cehennemdir.
3. Cümle a‘mâlin efdali ve ser-çeşmesi adldir. Ânı ide gör. Peygamber Sallallahü Teâla
Hazretleri adlin her bir günü bin yıllık ibadetten efdaldir deyu buyurmuşdur.
4. Ve bunu da bilesin ki Rum-ili vilâyetleri uzak yerlerdir. Anların tedbir ve tedârikinde elbet
seyf ve kalem ehlinden nice kimesnelere muhtaç olursun amma sakınasın.
5. Bu halkı mal sevmeden gayri uzağa azad verici şey olmaz. Dünya için din umurunu
unudurlar. Allah korkusun tutmazlar. Bu hususlara değme bir kimesneye i’timad eyleme çok olur kim,
bâzı kimesneler gündüzü sayim ve gicesi kaim olur. Amma hatt-ı zâtında puta tapar. Anlar gibiden
sakınasın.
6. Zinhar ve zinhar her kimesnenin zâhir haline aldanmayasın. Nitekim Ömer bin Hattâb
Radiyallühü anh Rebi’ bin Ziyad’ın zahir haline aldandı. Anlardan hisse alasın.
7. Ve her geçen kim bir kimesneyi vekil idüb bir cânibe göndermek istediğinde, evvel bildiğin
haline i‘timad eyleme. Caiz ki sonradan bir dürlü hali ola. Zira benî âdemin hâli bir halden bir hâle
intikal eylediği gibi huyu ve hasleti dahi ber-karar değildir. Bir halden bir hâle intikâl etmektedir. Sen
vekil edib işe kullandığın âdemin ahvaline göz ve kulak tut gör şimdiki hâli eski haline uyar mı? Ona
göre sözüne ‘amel eyle. Kimesneye garaz etmesün.
8. Ve bunu da bil ki, etrafa koyduğun kimesnenin hâli iyi ise, reayanın dahi hâli iyi olur. Ve
beğler ve vekiller reayaya çerağ gibidir. Her kim ki çerağı diklenir hâli yaman olur. Her birine ısmarla
eli altında olan reayayı rıfk ile tutsunlar. Ve müslümanları karındaşı gibi bilüb zulüm ve teaddî
eylemesünler. Yarın kıyamet günü gökten kar gibi defâtir-i a‘mâl yağdığın ansınlar halkın fukarasın
gözetsinler, kifâyet mikdârı zahire versinler. Fukara Allahü Teâlâ Hazretlerinin sevgilileridir.
Belalarına sabrederler. Elinde dünyalığı çok olanlara dünyalığına nazar etmezler. Şâkirlerdir.
9. Kendü hallerine husûsen Rum-iline Şeyhü’l-İslam nasb olunan mefahir’ül-guzât Kadı Efendi
zîde ilmuhûya riâyet idüb gözleyesin.
10. ‘Ulemâ-i ‘izam ki nitekim verese-i seyyidü’l-enâmdır. Kemâl-i lutf ve şefkat birle mer‘î
dutub ifâ-i dîn-i mübîn ve icrâ-i şer‘i metin onların vücûd-ı şerifleri ve enfâs-ı latifeleri berekâtiye
bilüb lehümü’l-ulemâ-i’l-mesmûmeh muktezâsınca hâtırı âtırlarına riayet idüb rencide eylemeden
hazer idesin.
11. Ve taife-i sipâhiyeye vazife ihsan ebvâbın küşâd kılub ifrat ve tefritten ihtiraz idüb ve sipahi
olanlardan ve menâsıb erbâbından mukâbelesinde bir habbe aldırmayasın ve ne almağa cevaz
gösteresin.
12. Ve asker umûrunda ihtimam idüb yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın keskinin dut ve atın
yörüğün besle ni‘metin mebzûl eyle. Mürüvvet ve ihsan eylemeden hâli olma.
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13. Kılıcın ile feth eylediğin vilâyetlerin mahsûlün harca vefâ etmezse sakınıb bî-huzur olma.
Zarûret vaki‘ olursa bu canibe i‘lâm eyle. Biz de olandan diriğ olmaz, mümkün olduğu mikdar
gönderilir.
14. Ve bu canibe gönderdiğin mektubunda ba‘zı kurâlar vakf etmek murad etmişsin ve senden
sonra evlâdlarına riayet olunmak için hükm-i şerifim rica etmişsin. İmdî feth ettiğin vilâyetlerde ne
kadar vakf edersen eyle vallahi’l-azim makbûlümdür. Ve dahi evlâdına riayet hususu bâşım üzerine ve
bundan geri Devlet-i Osmaniye benim evlâdımdan her kime müyesser olur ise sana ve evlâdlarına
riayet etmeye la‘netallahi aleyhim ve’l-melâiketi ve’n-nâsi‘ ecma‘in. Bu hususda hatırına şübhe
getirmeyesin.
15. Hemen Hak Teâlâ hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin eyleye ve a‘dâ-i dîn üzerine gâlib
ve muzaffer eyleye âmin. Huzûr-ı kalb ile uğur açıklığına ‘avn-i ilâhî ve mu‘cizât-ı hazret-i
risâletpenâhi ile hâzır ve gâib erenlerin zâhir ve bâtın himmetleri ve benim hayır duam ile Allahü
Teâla hazretleri işin âsân eylesin.
Ek. 2. Kanuni Sultan Süleyman’ın Semendire Sancakbeyi Gazi Bâli Beye Gönderdiği
Mektubuna Göre İdarecilerin Özellikleri (1532)
1. Her işi Allah’tan bilesin ve zinhar nefsine gurur getirmeyesin.
2. Bey olmak iki kefeli bir terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.
3. Her işin başı adalettir. Adaletli ol ki her günün ibadet sayılsın. Hakk Sübhanehû Teâlâ
cümlemizi âdil kullarından eyleye.
4. Serasker olman ve beyliğin sebebi ile hükmünün geçtiği yerlerde olan zulüm için mahşer
günü bize sual olunur ise senin yakana yapışırım. Ola ki o günde mahcup olmayıp yakanı benden
selametle kurtarasın.
5. Bir kişiyi hizmette kullanmak murad edersen zinhar o kişinin dış görünüşe itimad
eylemeyesin. Çok kimseler var ki elinde fırsat olmadığı zaman sevimli yüzünü gösterirler. Eline fırsat
geçtiği anda Nemrut olurlar. Velhasıl insanları tecrübe edesin ve sonra aldanmayasın. Göz kulak
açasın.
6. Eğer beyler ve vekiller iyi insan olsa halkın hakkı ve hâli de iyi olur. Halk beylerin çerağı
gibidir.
7. Bazı kimseler vardır ki gündüz oruç tutar, gece namaz kılarlar. Amma putpereset odur ki
mala muhabbet edenlerdir. Halkı mal sevmekten başka bir şey azdıramaz.
8. Sen dahi fâni olan şeye meyl ve muhabbet eylemeyesin. Nimetleri Allah’ın kulları üzerine
harcayasın. Hased üzere olmaktan uzak durasın.
9. Askerine riayet eyleyesin. İhtiyarlarını baba bilesin. Küçüklerini kardeş bilesin. Oğullarına
şefkat ve merhamet edesin. Askerlere zorluk ve sıkıntı çektirmeyesin.
10. O diyarlarda bulunan Allah’ın fakir kullarına merhamet eyleyesin. Fakirler Hak Teâlâ’nın
sâdık kullarıdır.
11. O diyarda yaşayan seyyidler var ise isimlerini tarafımıza bildiresin. Devlet tarafından maaş
tahsis olunup Resûlullah’ın evlatlarına sıkıntı çektirmeyesin.
12. Reayanın fukarasından vergi olarak alınan zahirelerden başka nesne talep olunmasın.
13. Dîn-i mübîn uğrunda ve saltanat işlerine bağlılıkta gayret sarf edesin. Yiğitlerin bahadırını
saklayasın. Cömertlik kapısını açık tutasın.
Kaynak; Kemal Edip Kürkçüoğlu, “Kanûnî’nin Bali Beğ’e Gönderdiği Hatt-ı Hümâyub, Türk
Tarih Kurumu, Ankara 1950; Kanuni Sultan Süleyman’ın Semendire Sancakbeyi Gazi Bâli Beye
Mektubu, İstanbul 2008, Çamlıca Yayın.
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Ek. 4: Kanuni Sultan Süleyman’ın Bâli Bey’e Mektubu (Çamlıca Yayın)

MİLÎ MÜCADELEDEN CUMHURİYETİN
İLK YILLARINA MORAL VE PROPAGANDA
VASITASI OLARAK İSTİKLÂL MARŞI
Mehmet Ruyan SOYDAN 

“Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
Mehmed Âkif
I- GİRİŞ:
Savaşan askerlerin cesaretlerini artırmak, şevk ve heyecânlarını diri tutmak ve maneviyâtlarını
yükseltmek için cephelerde coşkulu savaş şarkıları hep söylenegelmiştir. Bu savaş terennümleri
düzenli ordularla beraber zamanla askeri mızıkalar eşliğinde söylenen marşlara dönüşmüşlerdir. Bizim
askeri tarihimizde de ordunun ayrılmaz bir unsuru haline gelen mehter takımı ve mehter marşları,
bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkar. Dünyada millî marş geleneğinin ilk başlangıcı olarak
kabul edilen Fransa millî marşı “La Marsailliase” in de savaşan askerlere moral vermek maksadıyla
bir savaş şarkısı olarak yazılıp bestelendiğini biliyoruz. Devletlerin cephede bulunan askerlerinin
moral değerlerini bu gibi marşlar ve zafer şarkılarıyla coşturma gayretlerinin yanı sıra, aynı zamanda
muhtelif vasıtalarla tarafları etkileyerek manevi cihette güç ve üstünlük vehmi ile kendi tarafının
özgüvenini artırmak, buna mukabil karşı tarafın moral çöküntüsünü gerçekleştirmek amacıyla bir
takım propaganda faaliyetlerinde bulunmaları da öteden beri yapılagelen diğer bir harp taktiği olarak
uygulanmıştır. Modern dönemde, bilhassa yirminci asrın başlarından itibaren, savaşlar cephe savaşı
olmaktan çıkıp umumileşerek cephe gerisinde bulunan halk kitlelerini de doğrudan içine alacak
şekilde genişlemiş olduğundan, buna paralel olarak propaganda vasıtalarının şekli ve kapsamı da
değişip genişlemiş ve sadece savaşan askerleri değil aynı zamanda geniş halk kitlelerini de hedefleyen
cephe gerisi kitlesel etki -propaganda- savaşlarına dönüşmüştür.
Malûm olduğu üzere propaganda faaliyetleri, doğrudan kamuoyunun vehimlerine hitap etmek
suretiyle hedef kitleleri öncelikle tesir altına almak ve ardından da toplumsal davranışlarını
yönlendirmek maksadıyla yapılan, gizli ya da aleni mesajlar içeren faaliyetlerden oluşur.
Propagandalar mahiyetleri icabı menfi unsurları içerdikleri gibi müsbet unsurları da içerebilmektedir.
Birinci dünya savaşının başlamasıyla birlikte bu tür propaganda savaşlarının yoğun olarak
cereyan etmeye başlamış olduğunu görürüz. Bu süreçte tarafların gerek cephede bulunan askerlerinin
ve gerekse kendi halklarının millî ve manevî duygularına hitap ederek onlara moral vermek ve aynı
zamanda karşı tarafın maneviyatını kırmak için bir yandan kendi haklılıklarını ve üstünlüklerini
gösteren, buna karşılık düşman kuvvetlerinin yenilmeye mahkûm saldırganlar olduğunu işleyen, çok
sayıda ve muhtelif şekillerde propaganda faaliyetlerine girişmiş olduklarını görmekteyiz. Bu gibi
faaliyetler bir taraftan, vaazlar, şiirler, marşlar ve nutuklar gibi geleneksel sözlü propagandalar
vasıtasıyla gerçekleştirilirken, diğer taraftan cephe gerisindeki sivil hedefler gözetilerek gazete, dergi,
kitap, broşür, beyannâme, afiş, plak, kartpostal, hâtıra mendili ve muhtelif hâtıra eşyaları gibi çok
çeşitli vasıtalar, bilgi kaynakları ve görsel malzemeler etkin bir şekilde kullanılmak suretiyle etki
savaşlarının alanı genişletilmiş ve daha kalıcı hale gelmeleri sağlanmıştır.



Araştırmacı-yazar. Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı, İstanbul-Türkiye.
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II- MORAL KAYNAĞI VE PROPAGANDA VASITASI OLARAK İSTİKLÂL MARŞI
İstanbul’un işgali neticesinde Misâk-ı millî kararını alan Meclis-i Mebusân’ın işgal orduları
tarafından kapatılması üzerine, Ankara’da -yeniden- toplanarak kurtuluş mücadelesini başlatan Büyük
Millet Meclisi, bir yandan işgalci güçlere karşı cephe savaşını başlatırken, diğer yandan yaklaşık on
seneden beri ard arda devam eden savaşlar sebebiyle maddi ve manevi yönden büyük çöküntü
yaşamakta olan halkın ve ordunun kuvve-i mâneviyesini yükseltmek amacıyla yoğun bir faaliyete
girişmişti. Propagandanın halk nazarında son derece tesirli olduğunu yaşanan olaylarla tecrübe edinen
meclis ve hükümeti, cephe savaşları kadar bu cihete de önem atfetmekteydi. Bu sebeple ilk iş olarak
Anadolu Ajansı kurulmuş, matbuat çok etkin bir şekilde kullanılarak halkın manevi duygularına hitap
eden yazılar kaleme alınmış, birçok beyannameler neşredilmiş ve camiilerde vaazlar verdirilerek ye’se
kapılan halka ümit aşılamak için çok farklı faaliyetlere girişilmiş ve hayli çabalar sarfedilmişti.
Sözkonusu çabaların tezahürlerinden birisi olarak görebileceğimiz Mehmed Âkif ‘in yazmış olduğu
“Ordunun Duası” isimli marş da bu süreçte Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rıfat Bey tarafından
bestelenerek ordu birliklerinde icra edilmeye başlanmıştı.
Modern bir devletin temellerinin atıldığı mezkûr dönemde meclis hükümetinin ilk icraatlarından
olan millî marş teşebbüsü, Âkif’in iştirakiyle en kudretli bir şekilde neticelenmişti. Türk halkının
sahip olduğu millî ve manevî değerleri ihtiva etmek suretiyle halkın duygularına tercüman olan bu
marşın, her şeyden önce -kendisine ithaf edilen- ordu birliklerine ve ardından halka ulaştırılması
gerekmekteydi. Zira bu marş bir millî mutabakat metni hususiyeti göstermekte ve aynı zamanda
toplumun şevkini artıracak hemen her unsuru taşımakta idi; Son ocak sönmeden bayrağın inmeyeceği
ümidi ile başlayan marş, ezelden beri hür yaşamaya alışmanın iftiharı ile milletini yüceltmekte,
medeniyet maskesine bürünen düşmanın ikiyüzlülüğünü ortaya koyarak yurdu düşmanlardan koruma
hedefini göstermekte ve sergilenen azim ve çabalar karşılığında Allah’ın zafer vaadinin çok yakın
olduğu müjdesiyle, milletin zaten hakkı olan “ebediyen hür yaşama hakkı” nı ilan ve tescil
etmekteydi.
İstiklâl Marşının bu ortak duyguları ve coşkuyu terennüm etmesi sebebiyle hem millî mücadele
döneminde hem de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, farklı vasat ve evraklarda farklı şekillerde
gerçekleştirilen birçok neşrine rastlamaktayız. Bunlardan bir kısmı halkın hissiyâtını ve mâneviyatını
yükseltmek maksadıyla doğrudan yapılmış bir propaganda mahiyeti arz ettiği gibi, bir kısmı ise
toplumun hafızasına yerleşerek duygu ve düşüncelerine dolaylı olarak etki etme özelliği
göstermektedir.
Bu nev’i belgelerden şahsi arşivimde bulunan -konumuzla ilgili kaynak mahiyetindeki- bazı
örnekler (herhangi bir kronolojik sıralamaya tabi tutulmaksızın) nev’ileri itibariyle tasnif edilerek
aşağıda sunulmuştur.
a) Neşriyatta İstiklâl Marşı
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Marş ilk önce basında yer alır. Henüz resmi olarak kabul edilmeden 22 gün evvel her ikisi de
aynı gün olmak üzere Sebilürreşad ve Hâkimiyet-i Milliye’de tam sayfa olarak yayınlanır1.
Kabulünden dokuz gün sonra ise Ceride-i Resmiye’de yayınlanarak halka duyurulur2. İstanbul’da
çıkan Dergâh mecmuası ise Zeki (Üngör) Bey’in bestesine sayfaları arasında yer vererek ilk nota
neşrini gerçekleştirir3.
Henüz meşruiyetini resmi olarak sağlamamış olan Ankara hükümeti bir yandan silahlı
mücadeleyi sevk ve idare ederken diğer taraftan faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla bilhassa matbuat
yoluyla büyük gayretler sarf etmiştir. İşte bunlardan birisi de 1922 yılında Türkçe ve Fransızca olarak
sekiz sayı yayımlanmış olan “Anadolu Hediyesi” isimli resimli bir albüm serisidir. Albümün ilk
sayısında bundan birkaç ay evvel kabul edilmiş olan millî marşımızın on kıtası bayraklarla müzeyyen
bir surette yayınlanır4.

Ayrıca, Millet Meclisi üyelerinin duyurulması ve tanıtımı maksadıyla aynı dönemlerde çıkarılmış
olan birinci meclis albümünde de millî marşımız iki sayfa halinde yayınlanmıştır.5
b) Kartpostallarda İstiklâl Marşı
Bu tarihten itibaren marşın sözlerinin birçok kartpostallarda halka moral vermek amacıyla
kullanıldığını görüyoruz. İlk örnek olarak, şairinin küçük bir resmiyle birlikte rik’a hattıyla yazılmış
İstiklâl Marşının yer aldığı, Resne Fotoğrafhânesince hazırlanan bir kartpostal karşımıza çıkmaktadır.
Söz konusu kartın -tarihlerini tespit edemediğimiz- iki farklı baskısı bulunmaktadır.
Millî mücadelede verilen büyük mücadeleyi anlatmanın, yaşanan acıları ve mutluluğu canlı
tutmanın bir aracı olarak basılan kartpostal dizilerinden belki de en önemlisini “Mehmed’in Hikâyesi”
alt başlığıyla sunulan kartpostal serisi teşkil eder. Toplam kaç karttan oluştuğunu tespit edemediğimiz
bu kartpostal serisinin tamamı kara kalem çizimler ve propaganda mahiyetindeki anlatımlardan
oluşmaktadır. Sözkonusu serinin içerisinde, İstiklâl Marşı'nın ilk dokuz kıtasının her birinin ayrı ayrı
yer aldığı ve millî mücadelenin yoğun olarak cereyan ettiği bazı vilayetlerimize izafeten düzenlenen
dokuz adet kartpostal da bulunmaktadır. Dokuz kartlık bu seride vilayetlerin isimleriyle birlikte bu
şehirlerin bir takım karakteristik özellikleri çizgi resimlerle vurgulanmak suretiyle, marşın ilgili
kıtasında işlenen mevzû ile bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Kartpostallarda herhangi bir tarih
verilmemiş olsa da Edirne’nin işgalinin konu edildiği kartta “yakında kurtarılacaksın” ifadesinden
anlaşıldığına göre yayınlandığı tarih, Edirne’nin kurtuluş tarihi olan 25 Kasım 1922’den önce
1

Sebilürreşad sayı: 468 ve Hâkimiye-i Milliye sayı:111, 17 Şubat 1337/1921
Ceride-i Resmiye sayı:7, 21 Mart 1337/1921
3
Dergâh sayı: 40, 5 Kânunievvel 1338/Aralık 1922
4
Anadolu Hediyesi, No:1 Souvenir d'Anatolie: İstanbul 1338 (1922) Teshil-i Tıbaat İdaresi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
5
BMM, Bir Tarihçe ile Meclis Âzay-ı Kiramının Tasvirlerini Muhtevî Albüm: Ankara Yenigün Matbaası, Himâye-i Etfâl
Cemiyeti
2
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olmalıdır. Yine elimizdeki kartlardan birisinin arkasına basılmış olan “Bursa yurdu heyet-i idaresi”
mührü 1 Eylül 1338/1922 tarihini taşımaktadır. Ayrıca diğer iki kartta İzmir’in ve Aydın’ın
kurtarılışına dair notlar bulunduğuna göre mezkûr kartların muhtemelen 1922 senesinin Eylül, Ekim
aylarından itibaren yayınlandığı anlaşılmaktadır. Kartpostalların hemen hepsindeki çizimler “Tahsin”
imzasını taşımakta olup, maalesef Tahsin Bey’in kimliğine dair elimizde herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Kartpostallarda karakalem komposizyonlarla söz konusu şehirlerin işgali ve
kurtuluş tarihleri verilmiş, İstiklâl Marşı’nın ilgili kıtasının yanında bazı kartlarda Namık Kemâl ve
Mithat Cemal Kuntay’ın coşkulu şiirlerinden de alıntılar yapılmıştır.
İstiklâl Marşı’nın propaganda vasıtası olarak kullanıldığına çok iyi bir örnek teşkil eden bu dokuz
adet “şehir” kartlarında, şehir isimlerinin bazıları aynı, bazıları ise farklı sıfatlarla tanımlanmış olup,
kart üzerlerinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:
ESKİŞEHİR HATIRASI
Yunanlıların fâcia-i işgali: 19 Temmuz (1)337 Çarşamba
Târih-i istirdâdı – kurtuluş: Eylül 1338
İstiklâl Marşı’nın 1.kıt’ası

GÜZEL EDİRNE
Yakında kurtulacaksın!
Fâcia-i işgali: 25 Temmuz (1)336
İstiklâl Marşı’nın 2.kıt’ası
KÜTAHYA HATIRASI
Yunanlıların işgali: 17 Temmuz 1337
Yunanlıların kahkârı hezimetle istirdâdı: 1 Eylül 1338
İstiklâl Marşı’nın 3.kıt’ası
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UŞAK HÂTIRASI
Yunanlıların fâcia-i işgali tarihi: 27 Haziran 1337
Yunanlıların koğuld(uğu tarih): 1 Eylül Cuma
İstiklâl Marşı’nın 4.kıt’ası

YEŞİL BURSA’NIN
Kurtuluş günü: [11] Eylül 133
Yunanlıların fâcia-i işgali: 8 Temmuz 1336
“Biz ol âlî himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihângirâne bir devlet çıkardık bir aş’iretden
Dûde-i Osmaniyânız kim …”6
“Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hâttâ
Çekmez kürenin sırtı bu tabut-ı cesimi.”7
İstiklâl Marşı’nın 5.kıt’ası
BALIKESİR HÂTIRASI
Yunanlılardan tarih-i tathîri: 15 Eylül 1338 Cuma
Kongre Bidayeti: 28 Haziran (1)335
Kongre nihayeti: 12 Temmuz
Yunanlıların fâcia-i işgali: 30 Haziran 1336
İstiklâl Marşı’nın 6.kıt’ası

6
7

Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nden
Midhat Cemal Kuntay’ın Vatan Hisleri şiirinden
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GÜZEL AYDIN HÂTIRASI
Yunanlıların fâcia-i işgali: 25 Haziran 1336
Kurtuluş günü: 3 Eylül 1338 Pazar
İstiklâl Marşı’nın 7.kıt’ası
GÜZEL İZMİR
Yunan zulmetinden kurtuluş günü: 9 Eylül 1338 Cumartesi, saat: 10, dakika: 30
Yunanlıların fâcia-i işgali: 15 Mayıs 1335
İstiklâl Marşı’nın 8.kıt’ası
GÜZEL İSTANBUL
Tarih-i fethi: 857
Hükümât-ı itilâfe tarafından fâcia-i işgali: 16 Mart 1336
Sevr muahedesinin Bâb-ı Âli murahhasları tarafından fâcia-i imzası: 10 Ağustos 1336
“Hüve’l-bâki
Es-sultan ibnu’s-sultan el-Gâzî Fatih Mehmed Hân”
İstiklâl Marşı’nın 9.kıt’ası

Aynı seriden onuncu kıtayı muhtevi bir şehir kartpostalına bugüne kadar rastlamadım.
Ancak, millî mücadeleye iştirak eden Gazi Paşa ve diğer kumandanların fotoğraflarının bulunduğu
“Yadigâr-ı Misak-ı Millî” serlevhası ile neşredilmiş olan bir kartpostal üzerinde İstiklâl Marşı’nın
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onuncu kıtası yer almış olduğundan, millî mücadelenin son sözü ve serinin son kartı olarak bunu ilave
etmek suretiyle on kıtayı da ihtivâ eden serimiz tamamlanmış oldu8:
YADİGÂR-I MİSÂK-I MİLLÎ
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;”
“O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;”
“Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hâttâ
Çekmez kürenin sırtı bu tabut-ı cesimi…”
Büyük Millet Meclisi’nin ilk İctimaı: 23 Nisan 1336
Birinci İnönü Zaferi: 10 Kânunisani 1336
İkinci İnönü Zaferi: 21 Mart 1337
Dumlupınar Zaferi: 11 Nisan 1336
İzmir’in İstirdâdı: 28 Mayıs 1336
Sakarya Muzafferiyeti: 12 Eylül 1337
İstiklâl Marşı’nın 10.kıt’ası
Gazi Mustafa Kemâl Paşa - Bekir Samî Bey - Rauf Bey - İsmet Paşa - Cevad Paşa - Kâzım
Karabekir Paşa - Ali İhsan Paşa - Muhiddin Paşa -Nureddin Paşa - Rafet Paşa – (Mersinli) Cemâl
Paşa - Fevzi Paşa - Selahaddin Adil Bey - Hâlid Bey - Hasan İzzeddin Bey - Kâzım Paşa ve Şehid
Nâzım Bey.

8

Sözkonusu kartpostalların görselleri için bkz.: Ömer Faruk Şerifoğlu, Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı Kartpostalları, İstanbul
2020, Tac Vakfı
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Bu son kartpostal benzeri üç farklı kartpostalın daha neşredilmiş olduğunu görmekteyiz.
Bunlardan ikisi “Hatıra-i Zafer” başlığıyla hilâl şeklinde düzenlenmiş ve her birinde Mustafa Kemal
Paşanın farklı resimleri kullanılmıştır. Tasarım ve bilgi itibariyle birbirinin aynı olan bu kartlar
üzerinde “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” ve “O, benim milletimin yıldızıdır
parlayacak” mısralarıyla birlikte, Yadigâr-ı Misâk-ı Millî kartında olduğu gibi burada da Mithat
Cemal’in yukarıda zikredilen şiiri aynı yazı istifiyle yer almıştır.
Diğer bir karta ise iki bayrak arasında Mustafa Kemal Paşa’nın resmi verildikten sonra İsmet
Paşa, Rafet Paşa, Muhiddin Paşa ve Rauf Bey’in resimleri arasında yine “Korkma, sönmez bu
şafaklarda yüzen al sancak” ve “O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak “ mısraları istif edilmiştir.
Bir diğer propaganda kartında büst üstünde bayrağı kucaklayan hürriyetin sembolü olan genç bir
kızın gösterdiği hedef “İstiklâl” olarak verilmekte ve yine İstiklâl Marşından mısralar ihtiva
etmektedir.
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Kendisine vurulmak istenen esâret zincirlerini kırmış olan bir Türk kızının, garba doğru: “Ben
ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir (v)uracakmış şaşarım” diye
haykırdığı kartpostal diğer bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Elimizde bulunan son kartpostalın, o dönemde ülkemizde mevcut olan sultani, idâdi, dâr’ülmuallimîn ve dâr’ül-muallimât mekteplerinin gösterildiği (güney sınırları henüz belirsiz olan) Türkiye
haritası, Büyük Millet Meclisinin çizim resmi ve İstiklâl Marşının dört kıtasıyla birlikte tasarlanan bir
harita/resimden çoğaltılmış olduğu anlaşılmaktadır. Meclis resminin üstüne marşın son beyti ilâve
edilmiş: “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet / Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl”
c) İstiklâl Marşı Bestelerinin Neşri
12 Mart 1921 tarihli meclis oturumunda büyük bir coşkuyla kabul edilen marşın sözleri, hemen
akabinde muhtelif bestekârlarımız tarafından bestelenmeye ve farklı bölgelerde icra edilmeye
başlanmıştı. Henüz resmiyet kazanmamış olan bu bestelerden bir kısmı nota hacmine göre 4 ilâ 6
sayfadan müteşekkil, sembolik motif ve resimleri içeren ve her biri adeta birer afiş gibi hazırlanmış
olan kapak sayfalarıyla neşredilmişlerdir9.
Bunlardan Ali Rıfat Çağatay’ın acemaşiran makamındaki bestesi Matba-i Ahmed İhsan ve
Şürekâsı tarafından “Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rıfat Bey’in eseridir” üst başlığıyla iki renk
olarak basılmış ve beş kuruştan satışa sunulmuştur. Kapak sayfasındaki resmin tarihi 1337/1921
olduğuna göre muhtemelen eser de aynı tarihte basılmış olmalıdır. Arka sayfasında ise rik’a hattıyla
yazılmış olan marşın on kıtası, bestekârın ve Mehmed Âkifin resimleriyle birlikte verilmiş ve sayfanın
en alt kısmına “Marşın piyanoya mahsus notası ayrıca tâb olunacaktır” notu ilâve edilmiştir.

Ali Rıfat Çağatay’ın, İstiklâl Marşının ilk ve son kıtalarından oluşan ve Maarif Vekâleti
celilesince tertib olunan müsabakada heyet-i ilmiye kararıyla birinciliği ihrâz eden millî marşımız
olduğu belirtilen bestesinin diğer baskısı, Kâğıtçılık ve Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi
tarafından bayrak motifi kullanılan güzel bir kapak tasarımıyla üç renk olarak gerçekleştirilmiştir. İlk
9

İstiklâl Marşının kabulünün 100. yılı münasebetiyle MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından bu eserlerin tıpkı basımı yeniden yapılmıştır.
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baskıda “ayrıca tâb olunacağı” duyurulan eser bu olmalıdır. Her biri ayrı ayrı, Türk Musiki
Heyeti’nin mührü ile mühürlenmiş olan nüshaların fiyatı bu defa on kuruş olarak belirlenmiş.
Zeki Üngör’ün sonraki yıllarda resmiyet kazanan ve halen icra edilmekte olan bestesinin, ilk defa
Matba-i Ahmed İhsan tarafından 1926 tarihinde yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Diğer eserlerden
hayli pahalı bir fiyatla 50 kuruştan piyasaya sürülmüş. Aynı bestenin harf inkılabından hemen sonra
yeni bir tasarımla karşımıza çıkan baskısının Jorj D. Papajorjıu Yayımı olduğu görülmektedir.
Üzerinde her ne kadar 1924 tarihi bulunmakta ise de harf değişikliği 1928 yılında gerçekleştiğine göre
bu tarihten sonra neşredilmiş olmalıdır.
Musiki-i hümayun muallimi Mehmed Zâti Arca’nın bestesi önce “Kütübhâne-i Musikiden” üst
başlığıyla yayımlanmış ve tekmil hasılatının Hilâl-i Ahmer’e terk edileceği belirtilerek on kuruştan
satışa çıkarılmıştır. Aynı bestenin ikinci tâb’ında bestekârın Musiki-i hümayun muallimi ünvanı
kaldırılmış, baskısı iki renk olarak gerçekleştirilmiş ve fiyatı on iki buçuk kuruşa yükseltilmiştir.
Kapaktaki çizim resminden baskısının 1926 yılından sonra yapıldığını anlıyoruz. Zira, başlarda
bulunan serpuşlar değişmiş, fes ve kalpaklar yerini artık şapkaya bırakmış.
Ahmed Yekta Bey diğer bestekârlardan farklı bir yol izleyerek marşın birinci, ikinci, beşinci,
yedinci ve onuncu kıtalarını bestelemiş olduğundan, marşın baskısı da altı sayfa hacmindedir. Kapakta
“büyük milletime” ithafı bulunan eserin baskı tarihi 1338/1922 olup tevdii mahalli olarak Bayazıt’ta
18 numarada Şamlı İskender gösterilmiştir. Son sayfasında ise İstiklâl Marşı on kıtası ile yer almıştır.
Kabul edilen ilk beste olarak bir müddet icrâ edilmiş olan Ali Rıfat Bey’in eserinin, Hafız Burhan
Bey, Mısırlı Hanende İbrahim Efendi ve bestekârın bizzat kendisi tarafından okunan üç ayrı taş plak
kaydı bulunmaktadır. Zeki Bey’in bestesi ise Riyâset-i Cumhur orkestrasının icrâsı ile taş plaklara
birkaç defa alınmıştır.
Diğer taraftan, yukarıda zikredilen eserlerin yanı sıra Lemi Atlı, Kemanî (Eyüblü) Mustafa Bey,
İsmail Hakkı Bey ve Muallim Kâzım Bey’in bestelediği İstiklâl Marşının farklı besteleri daha sonraki
yıllarda “Müntehâbât” ismiyle yayınlanan nota mecmualarında yayınlanmışlardır10.

10

Kudmanizâde Şamlı İskender tarafından “Müntehabât” başlığıyla neşredilen nota mecmuası arasında Ali Rıfat Bey’in
İstiklâl Marşı bestesi (yayın no: 349) ile Kemânî Mustafa Bey’in bestesi (yayın no: 412 ve 413), birisi tarihsiz diğeri 1339
tarihli olmak üzere ikişer defa, Muallim Kâzım Bey’in bestesi (yayın no: 325) ve Lemi Atlı Bey’in (yayın no: 431) besteleri
ise tarihsiz olarak birer defa yayınlanmıştır.
Ayrıca, Ali Rıfat Bey’in söz konusu bestesi, Onnik Zadvaryan’ın yayınladığı notalar arasında da neşredilmiştir (yayın no:
107).
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d) Millî Marşı Muhtevi Afiş ve Broşürler

Yukarıda bahsedilen “Hatıra-i Zafer” kartpostalının aynı zamanda küçük boy bir afiş olarak da
bastırılmış olduğunu görmekteyiz. Bu afiş haricinde İstiklâl Marşının bulunduğu ikinci bir afişe
bugüne kadar henüz rastlamadım. Belki de millî marşı muhtevi tek afiş olma özelliğini taşımaktadır.
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Birisi, Orhaniye Matbaasında 1337 (1921) tarihinde “İstiklâl Marşı” künyesiyle -iki farklı
renkteki kâğıtlara- basılarak ikiye katlanıp 5 kuruştan satışa sunulan, diğeri “Anadolu Hatırası”
ismiyle 1339 (1923) tarihinde ince kartona basılan ve üçe katlanarak 10 kuruşa satılan iki ayrı broşür
ise konumuzla ilgili olarak dönemin hoş bir hatırasını yansıtmaktadır.
e) Mektep Defterlerinde İstiklâl Marşı
Millî mücadele esnasında olduğu gibi takip eden yıllarda İstiklâl Marşının gerek sözlerinin
gerekse bestelerinin muhtelif şekillerde yayınlanmak suretiyle halka ulaştırıldığını görüyoruz.
Bunlardan belki de en kayda değerleri, bizzat talebelere hitap etmek üzere mektep defterlerinde yer
almış olanlarıdır. Elimizde sekiz değişik örneği mevcut olan bu defterlerden birinin ön kapağında Gazi
Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın resimleri birlikte bulunmakta olup bir diğerinde ise elinde bayrak
taşıyan hürriyetin sembolü olan genç bir kız yer almaktadır. Diğer altı defterin her birinin ön
kapaklarında millî mücadele kumandanlarının resimleri bulunurken arka kapaklarında İstiklâl
Marşının metni yahut notalarına yer verilmiştir11;

11

Özel koleksiyonumuzda. Bu konu ile ilgili görseller Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Aralık 2021’de
yayınlanacak olan Akif Salnamesi’nin 3. Sayısında yer alacaktır.
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1.defter: “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri” ve Muallim Kâzım Bey’in
İstiklâl Marşı bestesi, (Cumhuriyet Mektep Defteri)
2.defter: “İsmet Paşa” ve İstiklâl Marşının tam metni, (Cumhuriyet Mektep Defteri)
3.defter: “Rafet Paşa” ve İstiklâl Marşının tam metni, (Cumhuriyet Mektep Defteri)
4.defter: “Fevzi Paşa Hazretleri” ve İstiklâl Marşı’nın üç kıtası ile İzmir’in kurtuluşuyla ilgili bir
kıta şiir;
“Yok iken asker, girip tam üç sene
Çiğnedi alçak Yunanlı İzmir’i.
Darbesi Türk’ün inince beynine,
Gördü, kaçtı pek dumanlı İzmir’i.
Çıktı Çâker söyledi tarihini
Şanlı millet aldı şanlı İzmir’i.”
5.defter: “Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri” ve İstiklâl Marşının tam metni,
6.defter: “Kemalettin [Sami] Paşa” ve Muallim Kâzım Bey’in bestesi (Hatıra-i Zafer Mektep
Defteri)
7.defter: “Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri -İsmet Paşa Hazretleri ve Kâzım Karabekir Paşa
Hazretleri” ve İstiklâl Marşının tam metni, (Adapazarlı defterci Ömer Nail)
8.defter: Elindeki ay-yıldızlı bayrağı havaya kaldıran bir genç kız ve İstiklâl Marşının beş kıtası
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f) Cumhuriyetin İlk Pullarında İstiklâl Marşı
Cumhuriyet idaresinin ilk bastırdığı posta pullarında da millî marşımıza rastlamaktayız. İstiklâl
Marşını konu edinen ilk pul olması bakımından önem arz eden bu pul üzerinde elinde silah tutan bir
asker resmi ve iki yanında marşın son iki mısraı yer almaktadır.

III- SONUÇ YERİNE
Bütün milletin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmakla milletin müşterek sesi olma özelliğine
sahip olan İstiklâl Marşımız, kaleme alındığı ilk günden bugüne kadar tüm millî hissiyatımıza hitap
ederek kuvve-i mâneviyemize her daim tesir eden bir eser sıfatıyla millî propagandanın en güzel
ifadesi olarak halen karşımızda durmaktadır.
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BAĞIMSIZLIK DEVRİ EDEBİYATIMIZDA MARŞLAR
ANTHEMS IN OUR INDEPENCE ERA LITERATURE
Merziyye NECEFOVA & Könül HACIYEVA

Abstract
National spirit poetry has always been the morale of our soldiers in wars. It is known that march
type poems are especially important in wars. In the First World War, the support of the Azerbaijani
people to the brotherly Turkish people in the protection of Turkish lands, the Sarikamish operation
and the painful events related to it were reflected in the literary works of the period. Dozens of poets
and writers have carried the painful events and consequences of the First World War into poetry and
expressed that they have great faith and hope for victory in their works. There are many poems of
Turkish poets, who were active in the period of national struggle, mentioning the love of homeland
and nation. Only Akif Ersoy managed to gain immortality by writing poems that would keep a nation
alive for centuries. His "Independence March" is an important work that reflects the history of the
Turkish nation's struggle for independence and victory in the best way possible. We should state that
many of our poets have been inspired by the works of people with strong national poems such as
Ahmet Cevad, and Mehmet Akif Ersoy. The Karabakh war we are experiencing today was also
reflected in the literature of both nations as it was an unjust war waged by Armenians against Turks.
In our paper, we will talk about the anthems of the Turks that keep the nation alive and are of great
importance during wars, and we will examine the stylistic features of anthem poems and anthem
writers by analyzing and comparing examples.
Key Words: independence, literature, anthem, national, poetry
Giriş
Milli mücadele döneminde faaliyet gösteren Türk şairlerinin Vatan ve millet sevgisinden
bahseden çok sayda şiirleri vardır. Yalnız Akif Ersoy bir ulusu yüzyıllarca ayakta tutarak yaşatacak
nitelikde şiir yazarak ölümsüzlük kazanmayı başardı. Onun kaleme aldığı “İstiklal Marşı” Türk
milletinin istiklal mücadelesi ve zafer tarihini en güzel şekilde yansıtan önemli eserdir. Kurtuluş
mücadelesinde yaptığı konuşmalarıyla ve yazdığı İstiklal Marşı ile milli şair özelliği kazanan Mehmet
Akif milli şuuru ile kendinden sonra gelen istiklal şairlerine iyi bir örnek teşkil ediyor. Azerbaycan
Türklerinin istiklal şairi adını A.Cevat kazandığı gibi, kardeş Türkiyenin istiklal şairi adını da
M.A.Ersoy sahiplenmiştir. Bu şairler arasında karşılaştırma yapmamız tesadüf değil. 1914’de
“Çırpınırdı Kara deniz”in, 1919’da ise Azerbaycan’ın Devlet Marşı’nın sözlerini yazan milli şairimiz
marş tarihimizde en önemli eserlere imza atmıştır. “Ahmet Cevat, Azerbaycan Türklüğünün İstiklâl
Marşı Şâiri, İstiklâl Bayrağı Şâiri olarak ebediyetin yoldaşıdır!”(Memmedli,2011:26) Birinci Dünya
Savaşı'nda Azerbaycan halkının Türk topraklarının korunmasında kardeş Türk halkına destek vermesi,
Sarıkamış harekatı ve onunla ilgili acı olaylar geniş bir şekilde dönemin edebi eserlerine
yansımıştır. Belirtmeliyiz ki, “Çırpınırdı Kara deniz” şiirinin yazarı Ahmet Cevat, “İstiklal Marşı”nın
müellifi Mehmet Akif Ersoy gibi güçlü milli şüura sahip şahsiyetlerin eserlerinden birçok şairimiz
ilham almıştır. Araştırmacı Fuat Uçar’ın “Özgürlük ve kahramanlık şairi” makalesinde A.Cevat
hakkında okuyoruz: “1912-1913 yıllarında, Azerbaycan’da Türk ordusu için maddi yardım toplanır.
Bir çok genç Türk ordusunda savaşmak için İstanbul’da kurulan “Kafkas Gönüllüleri Birliği”ne
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yazılırken, henüz 20 yaşında olan Ahmet Cevat’ta bu gönüllülerle Türk ordusuna katılmıştır. Ahmet
Cevat, 1915’te Ermeni katliamına maruz kalmış Kars-Erzurum yöresine yardım amacıyla
düzenlenen“Gardaş Kömeği” adıyla bilinen faaliyetlere aktif olarak katılmış, cephe vekili Hüsrev
Paşa’nın yardımcısı ve sorumlu katibi olarak maddi yardım dağıtmış, yaralı ve esir Türk askerlerin
ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamıştır. I.Dünya Savaşı yıllarında, işgal edilerek Batum’a
bağlanan Artvin’de, Rize’de, Trabzon’da ve Erzurum’da bulunmuştur”.(Uçar,2008:2)Gördüğümüz
gibi, şair daha genç yaşlarından içindeki kahramanlık ruhunu, vatan ve millet aşkını faaliyetlerinde
ifade etmiştir. Başka türlü olamazdı da. Yalnız böylesine yurt ve ulus sevgisi ile dolu bir kalbin sahibi
büyük bir coşku ile “selam Türkün bayrağına” diyerek yıllar geçse de sözleri ve melodisi hafızalardan
silinmeyen öylesine muhteşem eser yazabilirdi. F. Uçar sözlerine bu şekilde devam ediyor:
“Kafkasya’daki Türk esir askerlerinin en çok sevdiği şair Ahmet Cevat’tı. Ahmet Cevat’ın
yaratıcılığında Türkiye’nin önemli bir yeri vardır. Döneminde diğer aydınlar gibi Ahmet Cevat da
Türkiye’yi yakından izlemiştir, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel hayatıyla sıkı ilişkileri de olmuştur.
Bu nedenle şiirlerinde, Türkiye’deki bir çok siyasi, sosyal yaşantıların, olayların etkilerini görmek
mümkündür”.(Uçar,2008:2) İşte tarihin böylesine zor dönemlerinde ve vatanın sıkıntılı günlerinde
milli ruhlu şiirlere, marşlara, galibiyete sesleyen eserlere daha çok ihtiyaç duyulduğunu iyi bilen
vatansever şairler hiç bir karşılık beklemeden işe koyularak milli duygularını satırlara
dökmüşler. Türkiye ve Azerbaycan edebiyatında bunun sayısız örneklerini görebiliriz. Ahmet Cevat,
Hüseyin Cavid, Muhammed Hadi, Abbas Sihhat, Abdullah Şaik, Ümmü Gülsüm gibi onlarca şair ve
yazarımız Birinci Dünya Savaşı’nın acılarını ve sonuçlarını şiire taşımış, eserlerinde zafere büyük
inam ve ümit beslediklerini ifade etmişler.
İster Türkiye’de isterse de Azerbaycan’da marşlar her zaman edebiyat eleştirmenleri tarafından
takdir edilerek yüksek değerlendirilmiştir. Marşlar askerlerimize ve gençlerimize güven, cesaret ve
moral vermektedir. Azerbaycan’da bağımsızlık devri marşları da içeriğinde dönemin tarihi
gerçeklerini, milli düşünceleri, yurta bağlılık duygularını, fedakarlık ve özveri gibi özellikleri taşıyan
kıymetli ve kayda değer eserlerdir.
Savaşan bir ülkenin şairi, askeriyle birlikte doğmalı ve zafer konusunda güven aşılamalıdır.
Birinci Karabağ Savaşı sırasında yazılan marş tipi şiirlerin yeri ve önemi üzerinde durmak gerekir.
Bahtiyar Vahabzade'nin "Azerbaycan askeri", Nabi Hazri'nin "Gayret", Zelimkhan Yakub'un "Asker
kardeşime mektup", Famil Mehdi'nin "İleri, ileri, yalnız ileri", "Silahlan, silahlan, silahlan, asker",
Şahin Musaoğlu'nun "Yiğit asker, möhkem dayan" ", Eflatun Saraçlı'nın "Ya Karabağ ya ölüm",
"Marş" ve s. şiirleri özellikle Azerbaycanlı savaşçıya yöneliktir. Bu şiirlerde yürüyüşün ruhu, zafer
çağrısının güdüsü ön plana çıkar.
B. Nebiyev savaş konusuna değinerek şunları yazar: “Şiirimiz için çağırış ruhu özgü idi.
Özellikle savaşın ilk aylarında basılan eserlerde seferberliye, mücadeleye, düşmanı mahvetmeye
kuvvetli ve ihtiraslı bir çağırış hakim idi. Azerbaycan şairleri şiirin en çevik, hareketli, özlü
biçimlerini kullanmış, şiirde günün sloganlarını tekrar etmekten çekinmemiş ve çoğu durumda
kahramanlarına doğrudan, bağımsız hitap yolunu tutmuştur.”(Nebiyev,1981:53) Bu konular Karabağ
savaşında da ön saflarda yer aldı. Karabağ konusunda yazılan şiir örnekleri, vatan savunmasının
şiirimize çok saygın bir şekilde yansıdığını göstermektedir. 1990'larda Karabağ ile ilgili şiirlerde
vatanseverliğin en belirgin örnekleri şair Famil Mehdi'nin eserlerinde bulunabilir. Savaşın ilk
yıllarında "İleri, ileri, yalnız ileri!", "Karabağ'dan elini çek!", "Silahlan, silahlan, silahlan asker!" adlı
çağırış ruhlu şiirleri ile şair Vatan evlatlarını hak ve adalet için savaşmaya çağırmıştır:
Dar günde bir yol var,Vatan yoludur.
Dar günde kadın da Vatan oğludur.
Kalk, ey Azerbaycan kadını sen de,
İşit yiğitlerin andını sen de,
Döşünden süd emen oğul basılmaz.
Gayretin, kudretin masala sığmaz (Mehdi,2002:288).
Dönemin siyasi manzarası da bu şairin eserlerine yansır. Örneğin şair, 1990'larda iktidar için
savaşanlara yönelerek, bu anlamsız kavgaları bir kenara bırakarak, iktidar ve muhalefetin birliğini
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talep ediyor ve tüm ulusal güçleri birlik olmaya ve cephede seferber olmaya çağırıyor. Şaire göre,
vatanın sıkıntılı günlerinde sadece vatanseverlik duygusunu güçlendirmek gerekir. "İleri, ileri, yalnız
ileri!" Şiirinin fikri, dokunaklılığı ve tüm şiirsel olanakları bir gerçeği doğrulamaktadır: - Düşman ne
kadar acımasız ve zalim olursa olsun, vatanını savunan insanların ruh ve beden gücü, dayanıklılığı ve
iradesi büyük ve tükenmez olmalıdır. Şair şiirsel düşüncesini "Silahlan, silahlan, silahlan, asker!"
şiirinde zamanın insanımızı imtihan ettiğini beyan eder ve eser retorik bir soru ile biter. Vatanseverlik
misyonunu yeterince yansıtan bu şiir, şairin Karabağ'la ilgili tüm eserleri için şiirsel bir program
olarak kabul edilebilir:
Silahlan, silahlan, silahlan, asker,
Möhkem tut, berk yapış silahtan asker,
Bu, hükm-izamandır, hükm-i yamandır,
Yamandır, zamanın hükmü yamandır,
Zaman kandırandır, zaman kanandır,
Zaman yandırandır, zaman yanandır.
Allahın hükmüdür zamanın hükmü,
Bilmirem, hükm müdür, bilmirem, görk mü,
Geçirir sınaktan, emr edir zaman:
Öldün, ölümünle yaşamalısan
Kaldın, kalımınla yaşamalısan,
Bes kim yaşayacak, sen yaşamasan?! (Mehdi,2002:397)
Daha sonraki olaylar da o dönemde Famil Mehdinin bir şair anlayışıyla orduya ve halka çağrı
yapmasının en doğru karar olduğunu teyit etmektedir.
Kalk,namus,gayret de ayaklanıptır,
Düşman üstümüze ayak alıptır
Niye dünya bizi nacins tanısın,
Ya korkak tanısın,aciz tanısın.
Kalk, düşman elinde Vatan çırpınır,
Gayaya çırpılır,daşa çırpılır,
Kalk, kovak göklerden bu kara yeli.
İleri,ileri, yalnız ileri! (Mehdi,2002:117)
Modern zamanlarda yaratılan yüksek şiir örneklerine bakıldığında, Nizami Edebiyat
Enstitüsü'nde yarım asırdan fazla görev yapan şair, edebiyat eleştirmeni Eflatun Saraçlı'nın eserlerinde
vatansever duyguların şiirsel ilahisi görülür. Genel olarak, bu şairin şiiri okunabilir ve çekicidir.
Doğallık ve samimiyet, şairin vatanına, halkına ve memleketine olan sevgisinden gelir. Şair-yayıncı
Nizami Saraçlı, hemşehrisi Eflatun Saraçlı'nın "Dünya hemen dünyadır" adlı şiir kitabının önsözünde
şöyle yazar: E.Saraçlı'nın bu kitabındaki şiirleri vatan ve yurt sevgisi içeren nağmelerdir. Onların sert
olanı da var, hazin olanı da, bamı da var, zili de. Hepsini birleştiren, sanatsal ifadenin güzelliği, halk
şiirinin ruhu, doğallık, samimiyet ve akıcılıktır”(Saraclı,2001:3-8). Eflatun Saraçlı'nın eserlerinde
vatanseverlik ruhuyla yazılan askeri marşlar önemli bir yer tutar. Marşların şiirimizin türleri arasında
yerli bir konum ve büyük bir itibar kazandığı bilinmektedir. Bağımsızlık, birlik, sebat, güç, meydan
okuma, heyecan, seferberlik vb. sırasında kamusal yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan sorunları
kapsar. Duyguları ifade eden savaş çığırtkanlığı marşlarına her zaman ihtiyaç vardır. Akademisyen İsa
Habibbeyli, marşların günümüzdeki önemi hakkında şunları yazdı: “Devlet marşının her milletin veya
devletin tarihinde bir kez yazılması şeref işidir. Marşlar ise toplumun zor zamanlarında, imtihan
anlarında, onur anlarında defalarca yeniden yazılabilir. Bağımsız Azerbaycan'ın yeni aşaması milli
marşlarını bekliyor”(Habibbeyli,2006:417). Bu noktadan hareketle Eflatun Saraçlı'nın yazdığı marşlar,
vatanın toprak bütünlüğünü sağlamak için birlik ve mücadele saiklerinin öncülüğü ve önemi ile dikkat
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çekmektedir. Şairin "Marş" şiiri Azerbaycan Türk askerini mücadeleye çağırıyor, ardından kazanma
azmini güçlendirir:
Koru doğma elini,
Ananı, sevgilini,
Yağıların belini
Kır, menim Türk askerim! (Saraclı, 2001:61).
Şairin marş türündeki şiirlerini çok beğenen edebiyat eleştirmeni Salida Şerifova şöyle yazıyor:
“Vatan birliğini sağlamak için birlik çağrısı, yazarın güftelerinin ana leitmotifidir. Böylece E.
Saraçlı'nın şiirinde Anavatan için sürekli mücadele, birlik ve bağımsızlığa ilişkin görüşler geniş
ölçüde yansıtılır. Bu açıdan bakıldığında “Marş” şiiri, milli mücadelenin gerekliliğini yansıtan millete
bir çağrı olarak değerlendirilebilir”(Şerifova,2006:98).
E.Saraçlı'nın "Ya Karabağ ya ölüm" şiiri de güçlü bir irade ve mücadele ruhuna sahiptir. Güçlü
bir orduya sahip olmanın yanı sıra yüksek düzeyde vatanseverliğin de ülkenin kendi ayakları üzerinde
durmasının temel koşullarından biri olduğu bir gerçektir. Şiirin sanatsal genellemesinde şair, acıklıları,
çağrının gücünü gerekli noktaya aktarır ve okuyucunun bu gerçeği anlamasını sağlar:
Bu millet kol qoymaz şerefsiz sulha,
Bu kadar alçalmaz vatanım, elim;
Ya Allah, ayağa kalksın koy ülke:
Ya doğma Karabağ, ya da ki, ölüm!...(Saraclı,2001:54)
Son anda şairin bu milletin şerefsiz bir barış yapmayacağına dair ifadesi, şairin şiirsel "ben"inin
ve ruhunun bir itirafı gibi göründüğü için değil, aynı zamanda toplumun ve insan düşüncesinin
genelleştirilmiş bir ifadesi olarak da doğrudur. Genel olarak şairin "Dünya hemen dünyadır" adlı
kitabında yer alan şiirlerin çoğu marş tipi şiirlerdir.
Genel olarak şiirin fikir-içerik katmanında şehitlik ve kahramanlığı aynı düzeyde sunma ve şiiri
aynı ölçütlerle değerlendirme süreci 1996 yılından itibaren ivme kazanmaktadır. Şimdiye kadar yas,
hüzün, ağıt, kısacası küçük motifler şiire çokça yansımıştı, ancak 90'lı yılların ortalarından itibaren,
kahramanlık ruhunun ifadesi, savaşın zaferle sona ermesi için güven, umut duygusunun aşılanması
önemli mesele olarak gündemde yer almıştı. Bu dönemde yazılan şiir örneklerinde, topraklarımızın
özgürlüğü için kahramanlık gösterenlerin tanıtımı öncü bir çizgi olarak dikkat çekmektedir. Meydan
okumanın ruhu, kazanma kararlılığının ifadesi, karakteristik bir nitelik kazanmaya başlar. O dönem
Azerbaycan şairleri şiirin en esnek, hareketli, özlü türlerini kullanıyor, şiirde zamanın gereklerine,
günün konusuna özel önem veriyor ve çoğu durumda lirik kahramanlarına doğrudan, bağımsız bir
hitap yolunu seçiyorlardı. 20 Ocak trajedisinin üzerinden az zaman geçmesine rağmen, bu trajedinin
kurbanları hala çeşitli şairlerin şiirlerinde bir kahramanlık örneği, cesaret ve yiğitlik sembolü olarak
övülmektedir. Bu bağlamda B.Vahabzade'nin "Azerbaycan askeri" şiiri özellikle dikkat çekicidir:
Başımızın üstündedir üçrenkli bayrak,
Evvelimiz, ahirimiz bu Ana torpak.
Bu torpağın keşiyinde azm ile durmak
Bu milletin oğlu üçün şöhret, şeref, şan.
Azerbaycan askeriyik, bu ada kurban!
Kara torpak Vatan oldu hünerimizden,
Hünerimiz haber versin zaferimizden
Şehit ruhu bahır bize göklerimizden
Serhed çekek sinemizden yurda her zaman,
Azerbaycan askeriyik, bu ada kurban! (Vahabzade,2004:37).
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Bahtiyar Vahabzade'nin "Azerbaycan askeri" şiirinin marş tipi şiirlerin oluşmasında etkili
olduğunu belirtmek gerekir. Şahin Musaoğlu'nun marş türü "Yiğit asker möhkem dayan" şiiri ünlü
marş yorumcusu Şemistan Alizamanlı tarafından defalarca seslendirilerek askerlerimize mücadele
ruhu kazandırmıştır.
Çok sınadı bizi zaman
Neçe şehit gitti kurban
Sinesine siper olan,
Yiğit asker möhkem dayan.
Ya azad ol, ya candan keç
İki yoldan birini seç,birini seç
Azadlığın şerbetin, şerbetin iç.
Yiğit asker möhkem dayan...(Musaoğlu,2003,25)
Bu eser askerlerimizin en sevdiği marşlardan biridir ve bu tür daha çok marşların yazılması
gerekiyor. Azerbaycan savaşçılarının kazanma azminin gelişmesinde bu tür şiirlerimizin büyük rol
oynadığını söyleyebiliriz. 27 Eylül 2020 tarihine kadar halkımız Nisan ve Temmuz olaylarına tanık
oldu. Yine yüzlerce şehit verdik, bugüne kadar Azerbaycan askeri birçok ölüm kalım savaşı verdi ve
bu muharebelerin yolu Azerbaycan marşlarından geçti. 44 günlük Karabağ savaşı ve zaferimiz yine
şairlerimizi marş tipi şiirler yazmaya çağırdı. Özellikle Hanım İsmailgızı, Elnur Uğur, İbrahim İlyaslı,
Selim Babullaoğlu, Ilgar Fahmi ve onlarca diğer şairin marş türündeki şiirleri dikkat çekicidir. Hanım
İsmailgızı'nın "Vatanım" (zafer marşı) şiirinde bütün bir milletin kararlılığı, zaferi ve gururu hakimdir.
Yurdumuz kavuştu torpaklarına
Her vatan oğlunun reşadetiyle,
Askerin kalbinin odu, ateşi
Zirveni feth etti cesaretiyle
Alnımız açıkdır, yüzümüz de ak,
Her karış torpağı alıp gelmişik.
Yiğitlik yolunda tarih yazarak,
Döyüş meydanında galip gelmişik.(İsmailgızı,2020:5)
Yazar, Azerbaycan askerinin zafer sevincini dile getiriyor. Zafer fırçasıyla tarihimizi yeniden
yazan Azerbaycan askerinin görüntüsü gözlerimizin önünde canlanıyor. Bu asker halkına aşık,
yurduna sevdalı biridir. Azerbaycan kelimesini kalbinde tutan, gönlü vatanı ile atandır. Bu yüzden
hak, adalet yolunda galip gelmiştir.
Vatanım, vugarım ve şerefimsen,
Galebe çalmısan, sene gurban can.
Garabağ bizimdir ey ana yurdum,
Yürekte dövünen can Azerbaycan.
Halkında yaşayan can, Azerbaycan.(İsmailgızı,2020:3)
Eyyub Giyas'ın "Diriliş Marşı" da özgünlüğü ile anılır. Marşın ana fikri, Türk milletinin
birliği, cesareti ve zaferidir. "Yağmurlar yanardağ gibi olan Türk milletini söndüremez" diyen şair,
Türkün başarısının doğru yoldan sapmadığı için elde edildiğini vurgular.
Türk milleti vulkan gibidir-yağmura sönmez!
Türk askri hak bildiği yoldan geri dönmez!
Bir tamdır bu torpak, mere kafir! Ve bölünmez!
Ölmezdir bu millet! Onu bil, her zaman ölmez!(Giyas,2020:6)
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Bir sonraki mısrada şair, orduyu ve savaşçıyı "o andır gelib dediğin an" diyerek mücadeleye
ve zafere çağırıyor. Dedem Korkut'un çağrısı marşın etkisini artırıyor, tarihimize dönüş, bu milletin
büyük başarılarını hatırlatmakta.
Çatmış da kısas vahtıdır, meşaleleri yandır!
Bir an dediğim an yetişip, an hemin andır!
Sen ey mere kafir, göreceksin, kana, kandır!
Bir seldir gelir, karşısına çıh da dayandır!
Bir seldir gelir, karşısına çıh da dayandır! (Giyas,2020:6)
İbrahim İlyaslı'nın "Zafer marşı" ise Bakü'deki Özgürlük Meydanı'nda Muzaffer Azerbaycan
Ordusunun Zafer Geçit Törenine ithaf edilmiştir. Marş, Azerbaycan'ın muzaffer askerinin konumunu,
gururunu, onurunu ve ihtişamını yansıtıyor.
Ayağını yere bir az da berk vur,
Başını bir az da uca tut, asker!
Sen başdan ayağa gurursan, gurur,
Sen ey komutanı Tanrıkut asker!
Gökler zaferine maşallah deyir,
Yerlerde bakisen, inşallah, deyir!(İlyaslı,2020:8)
Azerbaycan askerinin cesareti, yiğitliği ve Şuşa kalesinde düşmanı aslan gibi ezmesi, marş
mısralarında bir kahramanlık öyküsü olarak ifade edilmiştir. Bu mısralar okuyucuya kahramanlık
sevinci yaşatıyor.
Sen Tanrı dağından kopan erensen,
Kanı bozkırlara hopan erensen.
Şuşa galasında diş-dırnağıyla
Yağını aslantek kapan erensen.
Gökler zaferine maşallah deyir,
Yerlerde bakisen, inşallah, deyir!(İlyaslı,2020:8)
Marş bize Türk yenilmezliğini hatırlatıyor, "Seni yenmek üçn yaradıb Allah" deyimi marşın en
güçlü ifadesi idi, tarihimize dönüştü. Bu deyim ile geçmiş kahramanlıklarımız akla gelmektedir.
"Beşerin hilası seni gözleyir, ey hakkın ordusu Tanrıkut askeri" mısraları, halkımızın bu savaşta haklı
olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Toprağının özgürlüğü için savaşan bir asker kazanacaktır, çünkü
bu savaş bir hakikat savaşıdır.
Selim Babullaoğlu ve Ilgar Fehmi tarafından yazılmış "Azerbaycan Marşı"nda şöyle der:
Güzel Vatan! Senin üçün neçe yiğit geçti candan,
Yenildiler düşmanların, şah dayandın sen her zaman.
Azerbaycan –Anam menim! Azerbaycan - Odlar yurdu!
Keşiyinde ayıg-sayıq durub yine gadir ordu!(Babullaoğlu,2020:4)
Marşta, Azerbaycan ordusunun Vatanımızı korumak için gösterdiği uyanıklık vurgulanıyor.
Bütün bir ulusun zafer şarkısı, bir sevinç ve gurur duygusu uyandırarak yenilen düşmanın yenilgisini
yansıtır. Nakaratta Azerbaycan halkının ve bayrağımızın renkleri ve kutsallığı göze
çarpmaktadır.
Bayrağımın gök renginde milletimin ad-sanı var,
Ay-ulduzlu al renginde kutsal şehit kanı çağlar,
Yeşilinde babaların hak inamı süsler seni,
Azerbaycan!Yalnız zafer, yalnız zafer sesler seni!(Babullaoğlu,2020:4)
Zafer sevincini dünyaya yayan bu tür marşlarımız adaleti temsil ediyor. Yıllardır düşman işgali
altında olan topraklarımız da bu savaşın haklı bir savaş olduğu için özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan
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halkının birlik ve beraberliğini yansıtan bu tür marşlarımız başarıya götürür, bu halkın kahramanlığını
yüceltir.
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NATIONAL IDENTITY AS A CENTRAL POLITICAL ELEMENT IN TURKISHROMANIAN RELATIONS FROM THE INTERWAR PERIOD
Mihai DRAGNEA

After the signing of the Treaty of Lausanne on July 24, 1923, the proclamation of the Republic of
Turkey, with its capital at Ankara, followed on October 29, 1923. This political configuration cannot
be dissociated from the name and personality of Mustafa Kemal Atatürk. The founder of modern
Turkey not only changed the historical destiny of his homeland, but reshaped the entire configuration
of Southeast Europe, paving the way for a long process of European integration of the Balkans, in all
its ethnic, linguistic, political, and religious diversity.
The Treaty of Sèvres, signed by the Sultan in August 1920, dramatically reduced Turkish
territory for the benefit of Greece and an independent Armenian state. Mustafa Kemal refused to
recognize this treaty and, with the help of Soviet Russia, resisted the Greek offensive. On January 10,
1921, General İsmet repulsed the Greek army on the İnönü River and received as a reward the name
of this water as a family name in 1934. At the same time, all Turks were forced to bear a family name
in addition to their first name. On the same occasion, Mustafa Kemal received the honor of being
called Atatürk, “the father of the Turks”.
On November 1, 1922, the Grand National Assembly voted to abolish the Sultanate, and Mustafa
Kemal was able to devote himself to reforming and modernizing Turkey with the support of the
Republican People's Party. The party adopts a program of the “six arrows” of Kemalism:
republicanism, nationalism, populism, statism (industrialization through state property), secularism,
and reformism. Of these six program points, the most spectacular were those related to secularism –
the closure of all religious schools, religious tribunals, the banning of Muslim Brotherhoods, and, in
1925, the banning of the fez, turban, and headscarves for women. Mustafa Kemal then visited the
most conservative areas of Anatolia wearing a hat. This action produced a crisis in Istanbul, where all
the men rushed to order their hats.
Although Romania was one of the countries that emerged victorious from the First World War,
the Romanian government had a loyal attitude, not intervening in the issue of dissolving the Ottoman
Empire, a problem that heated at that time the spirits of political leaders in many states, victorious and
even defeated. The war started by the Turks, for the liberation of the territory and the safeguarding of
the national identity, had immediate strong echoes in Romania. The Romanian press consisting of
dailies such as Adevărul, Dimineața or Universul, as well as the Turkish ones Emel Mecmuasi, Bora,
Dobruca or Tan1 kept readers informed of Atatürk's victories. Public opinion in Romania had a clear
attitude of sympathy for the revolutionary government in Ankara. With the approval of the Romanian
authorities, volunteers from the Turkish-Tatar minority in Romania also participated in the Turkish
War of Independence.
In the interwar period, the Turkish-Tatar minority in Romania was known more by the Turkish
term than by the Tatar. The publications of the Tatar community were mostly published in Turkish,
and the students also studied in Turkish in schools. The school was, for the Tartars, not only a place of
learning and education, but also a tool in which a whole generation of intellectuals was formed and
trained, who were directly involved in the promotion of the Turkish-Tatar national movement and
Kemalist ideas. Regarding the government's policy in Bucharest towards the Turkish-Tatar minority,
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the Istanbul newspaper İkdam (May 2, 1923) stated the following: “Of course, the fair and equitable
treatment that will be applied by the Romanian government, in its internal policy, towards our
brothers, will be a means for our friendship to become even more intimate”.2
In an interview for the Parisian newspaper Le Temps, on September 14, 1922, the Romanian
Foreign Minister I. G. Duca declared: “We deplored, from the first moment, the Greco-Turkish conflict.
Still, we did not intervene, leaving to the great powers the responsibility of their work, as it was possible
to hope that the theatre and object of their struggle remained outside Europe.”3 Beyond the diplomatic
discourse, it is not difficult to see in this position of the Romanian government some similarities with the
very attitude of the Ankara government. The anti-monarchist newspaper Tevhid-i Efkâr (“Unity of
Ideas”) accused the great European powers of wanting to destroy Turkish statehood. The publication was
censored by the Sultan after it was suggested that the Turks were the allies of the Bolsheviks. Moreover,
in an article of November 18, 1922, Mehmed VI Vahdettin was accused of being the worst sultan in
history, being declared an enemy of the Turkish religion and nation.4
The Lausanne conference was a milestone in strengthening diplomatic relations between Turkey
and Romania. The governments of Ankara and Bucharest were concerned with the establishment of
normal relations, good neighborliness between all Balkan countries, the promotion of a policy of
consolidation and defense of their national borders and the restoration and maintenance of peace in the
Balkans.5
In the May 2, 1923 issue of İkdam there appeared an article called “Turkey and Romania”, in which
Cevad Bey, the future representative of Turkey in Bucharest, stated that “there is no national or historical
conflict between Turkey and Romania. Our country is still today an important outlet for Romanian oil,
grain, flour and cattle, and Romania is also an outlet for our oriental fruits, olives and manufactures”.6
The diplomatic victory in Lausanne also had a remarkable echo among the political class in
Bucharest. According to C. Diamandy, Minister Plenipotentiary and member of the Romanian
delegation at Lausanne, the Turks came to this conference twice victorious. The first time internally
through their revolution, and the second time externally through the victory over the Greeks. The victory
at Lausanne also meant imposing the recognition by the great powers of the fundamental rights of the
Balkan states, of their freedom to establish new principles of relations between them.7 Also in Lausanne,
the convergence of views between Turkey and Romania on the new principles of international relations,
primarily between the Balkan countries, gained authority.
The representatives of the government from Bucharest declared that “the basis of Romanian policy
is the consolidation of peace and the observance of the territorial status and of the clauses of the treaties.
Romania does not have any aggressive intentions, either towards the states of the Middle East or towards
the other states”. In the spring of 1923, Mustafa Kemal said, among other things: “We have no
differences with our neighbors on the European continent. In fact, in the Balkans, to be friends, it is
enough to respect each other. We want to restore as soon as possible official relations with the friendly
Balkan states with which we had old ties and to open embassies and consulates there”.8 In his turn, the
Romanian Minister of Foreign Affairs, I. G. Duca, observed at the same time that “our neighborhood (of
Romania and Turkey) in the Black Sea, as well as the common interests we have in the straits, do as in
Ankara, as in Bucharest, to feel the need for friendly relations between the two countries”.9
Turkey officially recognized the Romanian unitary national state within its natural, historical
borders, established in 1918. In its turn, Romania recognized the Republic of Turkey and showed great
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respect for it from the beginning. In his speech in the Chamber of Deputies in June 1924, Prime Minister
İsmet İnönü emphasized that: “Our representatives were not well received everywhere. There is only one
state which extended a friendly welcome to our envoy: it was Romania”.10 It is also significant that the
strengthening of Turkish-Romanian ties created a favorable climate for the evolution of relations
between Turkey and Greece, on the one hand, and on the other, for the restoration of good neighborly
relations between Romania and the Soviet Union.
Reflecting the conception of the Turkish government, on December 21, 1926, İkdam pleaded for the
establishment of a Balkan Locarno that could be achieved on the initiative of Romania, serving to
consolidate peace and tranquility in the Balkan states. At the same time, Turkey launched the “Balkans
of the Balkan people” policy formula, which sparked discussions and convinced the governments of the
region's states of the need for a Balkan pact aimed at strengthening their national security and
sovereignty. The relations between Turkey and Romania were subsumed, as a whole, in the realization
and consolidation of this “Balkan Agreement”. Moreover, as early as 1925, the Turkish Minister in
Bucharest, Hüseyin Ragib Bey, presenting Atatürk's message to King Ferdinand, had clearly stated that
“the common goal of the Turkish-Romanian efforts is peace's stability in Europe and Balkans”.11
In October 1933, an official visit to Turkey by a Romanian government delegation led by Foreign
Minister Nicolae Titulescu took place. At the reception given in his honor, Titulescu said: “The Turkish
nation has, in my opinion, among many others, three invaluable qualities: a strong national feeling, a
deep loyalty, an innate generosity. I think you will easily find these characteristics in the Romanian
people as well… How, with these beautiful qualities, would not our two peoples be made to understand
and work together in the great work of general cooperation for the progress of peace?”12
On this occasion, on October 17, 1933, the “Treaty of Friendship, Non-Aggression, Arbitration and
Conciliation between Turkey and Romania” was signed in Ankara. Article 1 of the Treaty solemnly
stated that “there is and will be an inviolable peace and sincere and perpetual friendship between the
Kingdom of Romania, the Republic of Turkey and their peoples.” Article 2 stated: “Believers in their
commitments already made not to use war against each other as a means of their national policy, nor to
aggression as defined by the conventions of 3 and 4 July 1933 and therefore not to participate in an act of
aggression committed by a third party, the two High Contracting Parties undertake at the same time to
condemn any aggression or participation in any aggression attempted by third parties, as well as any
aggressive agreement against one or the other of the two countries”.13
The Turkish and Romanian press especially appreciated this treaty. The newspaper Hakimiyet-i
Milliye considered the treaty as the most precious link in the Balkan peace chain, and Cumhuriyet, in its
March 9, 1934 issue, stated that “by signing a pact of friendship between Turkey and Romania in
Ankara… for for the first time Turkey made… commitments that exceeded those of its neutrality…” In
its turn, the Romanian newspaper Universul, in the issue of October 17, 1933, revealed the meaning and
essence of Romanian-Turkish relations, which led to this treaty: “The Turkish and Romanian peoples, in
the parallel life they spent together, have never ceased to feel attracted to each other by that beneficent
fluid which is for so long the desired future of understanding and general cooperation of peoples, one of
the most important factors”. Another Romanian newspaper, Dimineața, in its issue from the day of
signing the treaty (October 17, 1933), appreciated that the strengthening of Romanian-Turkish friendship
inaugurated the construction of a solid foundation of peace building in the Balkans and smoothed the
safe path to the field of aspirations, which fed the peoples of south-eastern Europe.14
Another milestone in the upward evolution of Turkish-Romanian relations was the Montreux
Conference in June-July 1936, where the head of the Romanian delegation, N. Titulescu, supported
Turkey's position. He said that solving the problem of straits is a cause of peace and security in the
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region: “Far from harming anyone – Titulescu said in his inaugural speech – the procedure used by the
Turkish government has strengthened confidence in the contracts, and from this point of view, Turkey
deserves only our gratitude”.15 The success achieved by Turkey at this conference was largely due to the
support it received from Romania. After the ratification of the Montreux Convention, Prime Minister
İsmet İnönü declared: “We are grateful to Romania. The Montreux conference will have a positive effect
on our friendship and alliance. We trust Romania and we assure her that she can trust us”.16
Given the great personality of Titulescu and the role he played in strengthening Romanian-Turkish
relations, the Ankara government was concerned after his removal from government in August 1936.
Romania's new foreign minister, Victor Antonescu, however, hurried to erase this impression, making an
official trip to Turkey in March 1937, where he was received with great friendship. Atatürk himself
chose to participate in the reception given in honor of the Romanian guest at Ankara Palace and to give a
vibrant speech, of which we reproduce a significant fragment: “We wholeheartedly wish Romania to
become more and more powerful and flourishing. We have a deep and lasting friendship, and as long as
Romania is powerful, we too will feel strong. We have great affection for our host, coming from our ally,
Romania. We are glad to have met you. We are convinced that the feelings' bond is much stronger than
that of treaties. Romania occupies the place of a sister in our hearts”.17
Being fully aware of the decisive role that Atatürk played in the development of sincere TurkishRomanian friendship, the Romanian government and Romanian intellectuals felt strongly the heavy loss
suffered by the Turkish people on November 10, 1938. In the whole state, mourning rallies were
organized. In order to highlight the great prestige that Atatürk had (and still has) in Romania, the
appreciations of two distinct personalities of Romania are significant: the great politician Nicolae
Titulescu and the historian N. Iorga.
“If the most vibrant tributes had not been paid from all sides to Kemal Atatürk for his unique work
in history, which consists in rejuvenating an entire people, in substituting old beliefs for the highest
ideals that humanity can have and today in supervising, at every moment of national life and in the
smallest detail, the understanding of the new idea in the matter, I would say that the political stability
created by Kemal Atatürk is the most eloquent testimony of the magnitude of his work and its
durability”, said Titulescu in 1935. Iorga defined the personality of Atatürk as follows: “The great
statesman Mustafa Kemal intuited like no other of his contemporaries the aspirations of the people he
belonged to for progress and freedom and led him masterfully, at first, in the struggle for national
liberation, and then for the creation of the modern Turkish state”.18
Atatürk is still alive today in the minds and the hearts of Turks. His effigy, present in every home,
visible on any banknote, is still the reference monument of the Turkish state. The great victory of the
Turks, obtained under his leadership in the struggle for national liberation and for the creation of modern
Turkey, on the one hand, and on the other, the completion of the process of forming the Romanian
unitary nation-state (December 1, 1918) marked the meaning of the development of new relations
between the two states in the period between the two world wars.
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THE WRITINGS OF
MEHMET ÂKIF ERSOY AND IMPERIALISM
Muhammad YOUNUS1

Introduction
Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936) is considered one of the renowned and most influential
personalities of the Ottoman Empire, especially during the second constitutional period, Akif has
strong Islamic political tendencies who set out an approach to introduce modernist Islamism so that
the Ottoman Empire could be protected from its possible destruction. The movement, started by Akif's
writings (poetry and prose), has had a profound effect on Turkish political life, the traces of which still
remain, in fact are expressed from time to time.
Today, the Islamist practices of Akif remain visible in Turkey. For example, like Najmuddin
Erbakan and Tayyip Rajb Erdogan are obvious instances of his influence. It wouldn't be strange to
claim them as Akif's legacy. Moreover, Akif's anti-imperialist and Islamist legacy not only reflects in
politics but also has implications for the educational world. Many institutions continue to explore the
thoughts and insights of Akif Ersoy. The legacy that Akif left had not been attained overnight, but he
faced a long and arduous journey that was filled with numerous ups and downs.
When he entered the age of adolescence and youth in the reign of Sultan Abdul Hamid (18421918), he memorized the Quran and learned many languages. Moreover, he not only gained access to
Eastern and Western science, but also studied it intellectually and philosophically. As a veterinarian,
he travelled all over the Ottoman Empire and to various parts of Europe. Published a journal titled
Sebilu'r-Resad ۔He enlivened the people with his speeches and writings, was also a member of the
Turkish Revolution (1919-1923) and wrote the national anthem of his homeland. Then he went to the
University of Cairo in Egypt and came back when the voyage of his life was about to end. Indeed,
Akif's life is a travelogue filled with hard work, compassion, sincerity and love. Akif's concept of
Islamism, anti-imperialist rhetoric and numerous other conceptions of life make this travelogue even
more significant. With a versatile personality, he appears to have played an active intellectual role in
the promotion of the arts, educational awareness, religious challenges and the provision of solutions.
The life of Mehmet Akif Ersoy has numerous intellectual aspects, but in our opinion, his antiimperialist aspect seems to dominate his life. He discussed education, science, literature and other
such aspects in his writings, but the way he promoted Islamism and criticized imperialist powers
distinguish him from other dimensions of his personality.
Mehmet Akif Ersoy's era is an era in which many countries and societies of the world seem
powerless against oppression and ferocious domination of the imperialist colonial powers which were
set out at the end of the 19th century, but the term was used in different ways. This term is generally
used to denote the submission of small nations or weak states by the colonizers to the latter’s
advantage. If we have a cursory look at the world history, it can be seen that the British Empire was
the biggest colonial system spread on surface of earth. Wherever the British colonization succeeded in
subjugating the native populations directly or indirectly, it made every effort to maintain its presence
there and was continuously pursuing policies for their benefit. Therefore, the continued penetration of
the British imperialism resulted in the rise of freedom movements in the areas that had become its
colonies, with the vision of nation-states. These freedom endeavors were social, political and
educational. As Salahuddin Yasir has writes:
1
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“Islamic Scholars, thinkers, poets and literary men such as Mehmat Akif Ersoy, Esref Edip,
Bediuzzaman Said Nursi and Suleyman Nazif tried to spread the Idea of “Islamic Union” among the
Muslims, readjusting it to the conditions of the century and the state”. (quoted in ALI YIGIT, 2012)
Although it is obvious from the above mentioned quote of Salahuddin Yasir that the freedom
struggle was participated by every school of thought. It is also clear that the writings of Akif Ersoye
proved the best solution to vanquish the imperialist powers through the solidarity of the Muslim nations
because imperialism functioned by creating divisions among the native communities. That is why the
term Ummah of Islam is so widely used in the writings of Akif Ersoy, which alludes to the Muslim
world in general. It was easy for Akif Ersoy to call himself an Ottoman Muslim but he did not do so,
instead he used the term Ummah of Islam ignoring the sectarian and ethnic identities. Because
imperialism can easily be defeated by mutual solidarity, He believed that the identity of a Muslim should
be above his nationality and race, he considered ethnic identity secondary to religion. (Firuzi, 2020)
Thoughts on Imperialism
Akif Ersoy was promoting the anti-imperialist struggle against imperialism through his poetry, as
he was the greatest anti-imperialist and intellectual among the poets who have achieved a unique
position in the region. After the WWI (1914-1918), Turkey was occupied by the allied forces, during
which the voices of freedom began to rise in Anatolia and other territories of Ottoman Empire.
Ersoye's various writings describe how the Turks were fighting for independence. In his poems he
emphasized freedom, confrontation against imperialism, and mutual solidarity, and thus encouraged
the people of Anatolia to protect their national and moral values. Meanwhile, Akif Ersoye emerged as
a national poet and a leader for the people of Anatolia. In those days, Ersoye published a magazine
called Sabil al rashad/Sebilu'r-Resad, as mentioned above. Most of the poems published in the Safâhat
were already published in Sabil Al-Rashad. Thus the reason for launching the magazine was to share
his mindset to the world.
The primary work of Mehmet Akif is Safâhat which is considered as the literary heritage of the
Ottoman Empire. The following are seven books mentioned in his work:
1. Safâhat (“Phases”, 1911)
2. Süleymaniye Kürsüsünde (“At the Süleymaniye’s Pulpit,” 1912)
3. Hakkın Sesleri (“Voices of the Truth,” 1913)
4. Fatih Kürsüsünde (“At the Fatih’s Pulpit,”1914)
5. Hatıralar (“Memoirs”, 1917)
6. Âsım (1924)Gölgeler (“Shadows”, 1933)
7. Gölgeler (“Shadows”, 1933
The third book in the series is Hakkın Sesleri, which means the Voice of Truth. In this book, Akif
constantly addressed the imperialist powers and their atrocities in the Ottoman empire also narrated
the occasions from the life of the Prophet (PBUH) and His Companions (RA) to the Muslim Ummah,
and urged the Muslim Ummah to oppose imperialism by stating the examples from Islamic history. A
poem has been written about the Balkan War (1912-1913) which took place during the reign of Sultan
Muhammad Rashad. In this war, the Ottoman Empire fought against four Christian states in the
Balkans, which resulted in heavy casualties. (Dr. Ali Nihat TARLAN, 1970, pp. 80-81) Akif referred
to the war and complained to God why He did not show up with his Almighty Glory. The enemies of
Muslims rejoiced at this failure, but why didn't God come to help Muslims? He asked Allah why the
Almighty remained silent about the failure of Muslims to unbelievers, and why did not send down the
torment to unbelievers instantly.
You did not manifest once, my God, with your beauty!
You killed these three hundred and fifty million souls with your majesty!
While they are sitting and having fun, with your -aha- your sadness,
What is your destruction of ilhâd with your sincere anger?
What is the criticism of Islam with this musta'cel nekalin? (Mehmet Akif, n.d.)
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Like Allama Iqbal, Akif himself responded to his complaints and tried to convince his mind that
the law of creation was not affected by complaints. The Almighty gives us the opportunity to plan for
our salvation. We must work hard to prevent this oppression.
Shut up, divan! Durmaz is the course of the universe.
What did you think? Do the rules of the fitra ever listen to the cry?
Today, hope for yourself but help;
Yes, you raise it with your own iqdâm and go and bid.
Cihan canon-i sa'yin, look, what a feeling it was!
What did you do? There was “Leyse li'l-insâni illâ mâ-se'â”!
Akif wrote this poem in January 1913 and has explained the meaning of the Qur'anic verse
“Leyse li'l-insâni illâ mâ-se'â” (ﺳﻌٰ ﯽ
ِ ۡﺲ ﻟ
َ ﺎﻥ ﺍ ﱠِﻻ َﻣﺎ
َ ِﻼ ۡﻧ
َ « )ﻟﱠ ۡﻴAnd that there is not for man except that [good]
ِ ﺴ
for which he strives» (Al-Quran: 53-39) in the last verses of this poem.
In another verse in the same book, Akif describes wrongdoing as the destruction of a house
mentioned in the noble verse of Surah An Naml. Akif described the incident when Christians occupied
the various regions of the Ottoman empire during the Balkan War in a very painful and tragic way; he
believed that the wrongdoings of Muslims is the main reason that caused mass deaths and Christian
occupation of national territory and felt himself a stranger in his own homeland. Therefore, he urged
Muslims to focus on prayer and other good deeds to avoid wrongdoings.
Unfaithful homeland! For your own child, is there no loyalty?
Why is your heart black? Isn't there a loss from a thousand January?
I'm tired of divine loneliness, isn't it familiar?
I am a poor man without a homeland, without a wife... Is there no refugee?
Is it all absence everywhere? At least a “No!” says sada, isn't there? (Mehmet Akif, n.d.)
The third poem in this book is based on an incident derived from a hadith of the Prophet PBUH.
Moreover, Akif refers to the tragedy that led to the revolt against the Ottoman Empire on Albanian
territory. Akif believes that the secret of the endurance of Muslim nations lies in their mutual
solidarity, and he promotes this as he writes:
Now, O nation-i deceased, its morning, wake up!
Should this bell sing, saying that the azan is scarce for you?
Neither Arabism nor Turkishness will remain, open your eyes!
Listen to the divine word of the Prophet Zîşân.
Turks cannot live without Arabs. Who says "Yaşar" is crazy!
The Arab is both the right eye and the right hand of the Turk.
Give it to each other... For the end of Hüsrân-ı Mübîn:
What a Caliphate is left, what a religion!
“Civilization!” you know teeth for a long time;
First he wishes to smash and then swallow.
While Albanians will be a lesson to you, still,
What is the policy in this sûrî, what is this fâsid da'vâ?
He doesn't see the wrong way he went, I think, most of you...
Fire the bandit who guided you now!
Hear this from me, I am, yes, an Albanian...
I can't say anything else... Here is my devastated land! (Mehmet Akif, n.d.)
Another poem in this book is derived from a verse of the Holy Qur'an. The poem was written in
1913, in which Akif repeatedly prays to Allah Almighty and supplicates for the survival of the
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Ottoman Empire for the sake of His divinity. Mehmet Akif believes that if the empire does not
survive, the entire world will be swallowed by the darkness of the Trinity. For Akif, the decline of the
Ottoman Empire was the decline of Islam. The poem narrates it like this:
Oops! We were convinced of the faith of five or ten disbelievers;
We fell asleep: we woke up in hell!
As long as, O Allah, you were going to burn... If you
Had burned the cursed ones... You caught us, you burned us!
Those miserable hands of unbelief erased its ayat:
Thousands of cevâmi' were demolished and spread out!
If one or two temples remain, he is an apostate:
The cross on his chest is a fatwa-i sanction for his blasphemy!
Widowed women, fatherless children;
The mourning of a thousand families in a kettle is ages!
From his homeland, which was expelled with the bloodiest innocence,
Blood is going from the heart of life with a million!
There is no one to hold Islam by the hand or to remove it...
Nâ-hak cries out to the ground: There is no right for the weak!
Isn't it enough that we are musab?
My mouth is dry... Aren't you there, O Allah! (Mehmet Akif, n.d.)
A poem by Allama Shibli Nomani (1857-1914), a great intellectual of the subcontinent, is
entitled "The City’s misfortune”, which describes similar ideas to Akif Ersoye's. Since Allama Shibli
Nomani was a supporter of the Turks in international politics, mainly because Turkey was the capital
of the Caliphate at that time. Moreover, Indian Muslims believed that if the Ottoman Empire
weakened or subjugated the British colony, the imperialism of the British rule would loosen in India,
and it would be freed from the shackles of slavery. (Syed Sabahudin Abdurehman, 1985, pp. 35-36)
Allama Shibli Nomani had similar thoughts and went to Turkey with the same affection. When
he returned from there, the British rule feared whether he writes his travelogue as Mehmet Akif did.
Therefore, he was forced to postpone his plan of writing his travelogue. Although his intentions of
writing has changed, but his affection for the Turks has always been there in his heart.
When Italy invaded Tripoli in 1911 Britain supported Italy against Turkey. Then in 1912, the
Balkan territories declared war on the Turks at the request of Britain and other European empires.
Maulana wrote a doleful poem called "The City’s misfortune". Whose first poem starts from;
If the reign collapse, then how long can the identity last?
How long does the smoke at an end party last like an extinguished lamp?
Mehmet Akif credits his fourth book Fatih Kürsüsünde to his very close friend Madhat Jamal
Quantani. There is a poem in the book, which is composed in free verse, is based on a conversations
between the poet and his friend Madhat Jamal. In this poem, Mehmet Akif discusses his country's
economic, political and social issues with his friend. Mehmet Akif highlights the problems of youth
and the need for their progression and training, as well as the importance and responsibility of
religious scholars. In this intellectual dialogue, he also explains the political situation and the
problems faces by his homeland. Then he also mentioned the Balkan wars and once again reminds
Muslims of their glorious past. He makes an effort to raise the consciousness of his readers that the
dignity of a nation depends upon action and advancement. None the less, He believes that wasting
time, inaction and laziness are the calamities that befall a nation and urges them to refrain from
considering these calamities as a sign of destiny. Moreover, Mehmet Akif mentioned a long history of
these tragedies which gave imperialist powers the opportunity to invade the Ottoman Empire. He
writes:
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Oh, look at the magnificence of this sanctuary: I can't get enough of it
: I'm absolutely in love!
– Indeed, people can't get enough of their good fortune...
But the foreigners are cold!
What is it, in this shabby
Identity who wants to settle in his harîm, heaps of people are always treacherous!
– Yes, they saw the ground from afar and fainted;
They slowly intruded and then spread out!
– Then Evkaf needs to be sobered up now...
– Let's assume he has sobered up... Unless
he piles up, Gold as thick as the black stones you see,
How can he clean it, how can it be demolished?
– No, it should close “Câmi'in!” said the belt;
They are destroyed one by one in a short time.
– How should it be closed?
– It is quite easy: “That square,
which used to be a passing inn, is now a courtyard;
Those who will pass through this courtyard will pass for prayer.”
Say it and shut it down!
– Well, you are wise indeed!
– They tried to demolish the mahfil last time!
– So they are crazy!
- Can you ask? Crazy!
How can a person
reach his hand, unless he goes mad?
“We also have a familiarity with civilization. (Mehmet Akif, n.d.)
The sixth book in this series is Âsım (1924). This book deals with the social issues of the
Ottoman Caliphat. Âsim is said to be one of Mehmet Akif's masterpieces to prove his skill of poetry.
It has themes of happiness and sorrow. Âsim is the son of a student of Akif's father. In Âsim's
character, Mehmet Akif found a pious, honest, brave and highly educated young man. He had high
hopes for him. According to him, this young man has an idea and a strong 20th century character. In
this poem, Mehmet Akif shows all aspects of Âsim's life. In fact, Mehmet Akif cleverly used the
words he captured that were well-known in the literary world. Therefore, in this extraordinary poem,
he challenged imperialism, turned to the world, and asked if anyone would ask the imperialist powers
about such atrocities. Then, while reminding Muslims of unity, he cited examples of unity between
Australia and Canada. In his view, Western civilization is interpreted as a place of debauchery.
I want a revolution, nothing else, and quickly.
If we do not come forward and do not abolish Islam, do not think that something will happen
with Nazariyyât...
That berâhîn will be enough now, don't listen!
Because the need is not manifest, your isti'dâdin…”
“There is no doubt, the Master has the righteousness of it...
Let's go somewhere, even to our Sudan;
Let's establish a new madrasah, urban.
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Let's find three or five more virtuous mujahids,
Let’s be busy with i'la.
Let's take it out and send it, in short, my sheikh, from place to place, Jamaleddins from
There to the world of Islam.”
“This, however, takes twenty years, which I don't see easy...
Look at twenty days' work!”
“I am sorry, your servant.” (Mehmet Akif, n.d.)
Akif compares Asim to the Companion of the Prophet (PBUH) from battle of Badar, whose
outstanding qualities include courage, determination and perseverance in the face of difficulty.
Mehmet Akif Ersoy wanted to use this story to answer a question, and the question is:
“Who will save us, is there another generation??” (Mehmet Akif, n.d.)
At that time, every intellectual asked himself this question, but couldn't find the answer. Akif
Ersoy later learned that the ultimate solution would be found in Asim's life, which is to adhere to
Islam.He writes;
Do you have a madrasah? I think he's already walked.
Let me show you Ibn al-Rushd now?
Why is Ibn Sina absent? Where can we see Ghazali?
Three or five scholars like Sayyid or Razi?
Your greatest virtue is: The one who looks at maybe ten annotations and infers a dry meaning
out of their works.
With seven hundred years of works, is this religion still
Able to compensate for its needs? Never.
We must take the inspiration directly from the Qur'an and make the perception of the
Age speak Islam.
This does not happen with dry da'wa, but it requires knowledge;
I don't see a man with that might, you show me? (Mehmet Akif, n.d.)
Critique on Western civilization
While Akif Ersoy is concerned about the social conditions in his hometown, he seems to be protecting
his hometown. He fought bravely against the Allied forces and used his ideas to make his youth fight back.
His vision about dealing with the West is apparent, and most of his poems and prose respond to this.
What is the science of tomorrow, though? Very mudhis:
“The power of matter” is the work he deals with.
Saying that I can dominate that
Mighty power, many minds and thousands of efforts in expending.
Did he find it, now this floor; another ground.
Because they will procure from a drop of coal;
Not with millions, but with divine power...”
He mentions in the national anthem of Turkey;
“Steel armored wall, if it has surrounded the West;
I have a border like my chest full of faith.
Nation, do not be afraid! How can such a faith suffocate?
“Civilization!” The one-toothed monster you said? (Mehmet Akif, n.d.)
According to Mehmet Akif Ersoy, "civilization" here means Western civilization, and "faith"
means Islam. Fundamentally he is a witness to the testimony of intellectuals in the context of the
conflict between Islam and the West for more than a century. He believes that under the influence of
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Western civilization, the intellectuals have lost their individuality and become accustomed to
worshipping the West. Mehmet Akif not only criticized Western civilization, but also the intellectuals
of his time. According to him, Muslims salvation dos not lie in following the West blindly, but they
can accept the good things of the Western civilization in the light of Islamic teachings. He believes
that there is a moral order in Islam, which is based on the doctrine and the theory of life derived from
it. Therefore, Mehmet Akif rejected the reform and renewal movement because they gave up hundreds
of years of history based on dogma, ideas, traditions, sentiments, and ethics of Islam. As a result of
abandoning these golden principles of Islam, the Ottoman Empire seemed to collapse, the system
collapsed, and the empire was in turmoil. Under such circumstances, the imperialist powers quickly
sought to overthrow and conquer the empire. Mehmet Akif believes that the Islamic moral system is
much greater than that of the Western moral system. He has constantly called for the return of the
great Islamic moral system to deal with the imperialist powers.
Conclusion
1. The distingtiond held by Allama Muhammad Iqbal in the Indian subcontinent and
Muhammad Akif Ersoye in Turkey in intellectually fighiting against imperialism is not comparable to
anyone else in the two regions. Like Allama Mohamed Iqbal, Akif Ersoye is also the enemy of all
forms of imperialism. According to him, after the invasion of the Balkans, the concept of imperialism
emerged, the dark prison in which the Islamic world was trapped. Therefore, during his lifetime, he
visited various regions of the empire, including Hijaz and Europe, and witnessed the growing
influence of the Western allies, so that he had the opportunity to truly understand the ambitions of
imperialism.
2. In his various writings, Akif considered the intentions of the imperialist powers and informed
his people of the tragic situation in the Ottoman Empire. Meanwhile, he suggested that the mutual
solidarity of the Muslim Ummah is the solution against the imperialist powers.
3. As far as exposing the obvious and hidden tactics of the imperialist strategy is concerned,
Akif's books Hakkın Sesleri and Asim are great examples In this respect. In these books, the way Akif
portrays Muslim mimicry of the Western civilisation, highlights the Muslim downfall and the tragedy
of political tyranny in bright colours.
4. Akif has exposed the imperial strategy and tactic with deep political insight. In his writings,
he describes how imperialism destroys the spirit of life, how freedom and independence is lost. How
the celebrations of night meet a deadly end before the morning. Like Allama Muhammad Iqbal, Akif
guides his readers to paths through which they could avoid the bloody encounters with the Western
imperialism.
5. In Akif’s view, there is a solution to this problem of deadly encounter. The path to life passes
theough the valley of unity of Muslim Ummah! Its the path of resistance against the common enemy
on the basis of faith and shared civilisational heritage. Time and again, Akif calls Muslims to join
hands and be united.
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THE PARALLELS IN THE PHILOSOPHIES OF MEHMET AKIF ERSOY AND ALLAMA
MUHAMMAD IQBAL TOWARDS THE REVIVAL OF THE MUSLIM UMMAH
Muhammad KAMRAN

The Holy Quran and Sunnah happen to be the source of poetic inspiration for Iqbal. The creative
energy and inner light from this source gave light and eternity to Iqbal’s Poetics.
Though Iqbal remains anchored in a specific time and space, but his poetics transcends national,
religious and ethnic boundaries. In addition to presenting a workable theory, it also teaches the great
lesson of making man's inner and outer life in the universe beautiful and meaningful.
The source of Iqbal's thought is the Holy Qur'an. Iqbal’s idea of self finds its roots in the Quranic
episteme. He declared self-awareness of the universe and tried to unravel the mystery of inner life. In
Iqbal's view, love is the culmination of passion and the creation of high values and goals. It is love
that gives man the taste of flight and makes the futility of the universe insignificant.
The concept of self is the key to Iqbal's philosophy. It opens the door to self-knowledge as well
as divine knowledge. The self is the essence of the human personality that grows out of love. It is love
that teaches self-awareness. It is this love that made Rumi Iqbal's spiritual guide. It is love that mirrors
Razi's thoughts on Iqbal. In Iqbal's philosophy, love is the essence of the universe and the journey
from self-knowledge to theology. He declared this love as the conqueror of the world and the Holy
Prophet was sent to understand this love. And this light of love is the essence of Islam.
For Iqbal, Islam addresses humanity and not a particular region or nation. He considered Islam to
be an enlightened and progressive religion.
He advocated the Islamic concept of equality. He viewed the rich and the poor in the light of the
universal standard of Islamic equality. In Islam, he found a theology which is not localized. A large of
the Holy Quran is an address to Al Nas which means human beings. It is interesting to note that in the
Makki Surah’s, the Quran does not address Moumins. It only addresses Al Nas which means that it is
not an address to any nation or tribe but an open invitation to humanity.
Allama Iqbal's developmental consciousness and creative vision makes him unique and
distinguished from the thinkers of his time. Muzaffar Hassan Malik refers to the intellectual heights
found in his poetry and prose:
“Allama had a very high position as a sociologist. His poetry has various aspects, but it can be
said without fear that the amount of attention he paid to the propagation of the dynamic cultural values
of Islam is unparalleled.”(1)
Iqbal's contemporary Turkish thinker, poet and intellectual Mehmet Akif was inspired by the
light of the Qur'an and Sunnah found in Iqbal's thought, the universality of the self, the beauty of love,
the preaching of human dignity, the abundance of brotherhood and equality, hope and optimism and
the rebirth of the Muslim Ummah.
The main reason for this is the unshakable belief of both the Companions in the Qur'an and
Sunnah.
Like Allama Muhammad Iqbal, Muhammad Akif's thought seems to be full of the light of
monotheism and devoted to the love of the Holy Prophet.
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The arrival of two great poets and thinkers in an era is an indication that Allah Almighty wants to
take the ship of the Islamic nation to the shores success and glory. Allama Iqbal and Muhammad Akif
were the sun and moon of the intellectual horizon of the Islamic nation.
According to Seref Ates:
“It is absolutely a grace from Allah that Turkey and Pakistan, two brother and friend countries,
have the great genius poet's Allama Muhammad Iqbal and Mehmet Akif Ersoy. Both shined at the
same time in the world of literature and proved themselves. Philosophy of the both great poets was
based on solidarity, motivation, self-reliance and national commitment. Infact they felt the very same
pain of Muslim Ummah and tried simultaneously to convince their nations for independence, and
promoted determination with the spirit of dedication and sincerity with the commitment to
achieve.”(2)
Like Allama Iqbal, Muhammad Akif also loved the homeland and considered the word Tawhid
as the foundation of the Islamic nation. The essence of the intellectual heritage of two great poets is
love and unity with the Nation of Islam:
“Akif was a great patriot. He devoted his entire life to the service of his country, his nation, Islam
and humanity.”(3)
Muhammad Akif's whole life was full of ups and downs, but his perseverance never faltered.
He was brought up in an Islamic family, which is reflected in his life and poetic journey:
“Akif's father was a religious scholar and all teachings of Islam were strictly observed in his
home. Islamic ideas and practices were the basis of his life and when these Islamic ideas and practices
became ingrained in his natural ability and his strong character, he led them in the direction in which
common sense leads man.  ۔His devotion to Islam was based on reason and consciousness. (4)
Halil Toker writes that Mohammad Akif Er Soye is the great thinker and architect of Turkey:
“Mohammad Akif is a great name in Turkey that has a great place in the hearts of everyone in
Turkey, big and small. He is dear to all, he is respected by all, because he is the national poet of
Turkey and the creator of the Turkish national anthem "Istiqlal Marshi". He raised his voice for the
rights of the oppressed and the salvation of the Islamic world in his words and writings in the
twentieth century, in the dark age of the Islamic world and Turkey.”(5)
Muhammad Akif had excellent fluency in Arabic and Persian. When Allama Iqbal's Persian
poetry reached Muhammad Akif, he was astonished. He felt that he and Allama Iqbal were on the
same path of thought:
“Therefore, it would not be an exaggeration to say that Muhammad Akif Ersoye is the first in a
chain of Iqbal's fans and admirers in Turkey, who have embraced the radiance of Iqbal's philosophy,
poetry and ideas, not only in their own hearts and souls. He also tried his best to convey these rays to
the people of Turkey. Muhammad Akif Ersoye first saw Iqbal's poetry in Ankara during the Turkish
War of Independence and as he read, he realized that Iqbal used to say in his poetry what Akif himself
wanted to say.” (6)
Iqbal's words fell on the heart of Muhammad Akif Ersoei at first sight. He wrote a letter to a dear
friend of his, Hafiz Asim, dated March 8, 1925, in reference to his initial introduction and intellectual
resemblance to the words of Allama Iqbal:
"Last week, I received two books (poetry collections) by the Indian poet Muhammad Iqbal. I saw
a short collection of this poet in Ankara and I felt how much the creator of this poetry bears a
resemblance to me. After studying all the poetry of the Sufi poets who developed in the land of the
East, Iqbal went to Germany and digested Western philosophy very well. Iqbal is indeed a great poet.
Anyway, there will be no one among the Islamians of India who is not familiar with Iqbal's name and
who does not remember his poems orally. It is natural for his words to be in Urdu but the poems I
have read are in Persian.  ۔He has studied Maulana Jalaluddin Rumi well and has a heartfelt devotion
to him. He considers (Rumi) as his mentor. One of his two books of poetry (poetry collections) that I
have is 'Message of the East'. The lyrics and passages are excellent. After reading some of them, I
chanted the slogan Mastana War. Iqbal's Arabic is also very good. His knowledge and mystical and
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poetic power can be compared to my abilities; he is very high. But the power of his Persian
knowledge is less than my mastery of Turkish. If his style had also been new, the Hour would have
taken place in Persian literature. Inshallah, I will share some of the poems in the “Message of the
East” to you.” (7)
Mohammad Akif’s evolved with internalizing Iqbal. Wherever he went, he kept Iqbal's writings
with him. He would shake his head and tell his friends. The main reason for this love was that, like
Muhammad Iqbal, Muhammad Akif was a believer in the revival of Islamic values and was against
Western imperialism:
"So, basically both Iqbal and Akif were resisting against the hegemony of western colonialism.
Indeed, both were aspiring for an Islamic renaissance based upon the paradigm of knowledge.
Therefore, both poets were aware of the hidden agendas behind western colonialism and in their
poems exposed the western notions of freedom and secular pluralism as dangerous masquerades.”(8)
Like Allama Muhammad Iqbal, Muhammad Akif Ersoy also dreamed of an understanding of the
greatness of the past, knowledge of the contemporary world and a bright future for the Muslim
Ummah:
"Therefore, both poets in their contexts upheld nationalism based on identity crisis, however both
poets also insisted the necessity of revisiting golden principles of socio-political Islam enriched in
Quran..... Muhammad Akif the admirer of Ottoman glory witnessed its decline in the aftermaths of the
WW1 and saw the necessity of returning to basic Islam marching along a modern technology."(9)
Analyzing the intellectual similarities between Muhammad Akif and Muhammad Iqbal, the
dream of rebirth of the Muslim Ummah and the revival of Islamic values is their common intellectual
essence. Both saw literature as an expression and reflection of life. Both conditioned equality,
tolerance, love of high values, cognition, freedom of thought and the formation of a better human
society with a better human future.
Both Iqbal and Akif share the concept of Muslim nationhood in the form of Ummah. But it is
important to note here that the Quran considers the entire humanity as Ummah. And the 19th century
arbitrary divisions of nationhood and national boundaries divide humanity that the Quran considers as
shirk. For this purpose, the Quran uses the term of Ibrar (those who work for the unity of humanity)
and Fujjar, those who divide humanity into nations and groups based on colour, ethnicity race and
gender. Iqbal rejects nationalism and dreams of a universal spiritualism that forces humanity to
imagine itself as members of one greater family. And the historical evidence comes though constantly
redrawing world geography and history. If the thoughts of Muhammad Iqbal and Muhammad Akif are
compared, the essence of their passion and unconditional commitment to the Nation of Islam seems to
be a common heritage. Both poets, while denying Westernism and materialism, have dreamed of a
bright and radiant future for the Islamic nation. The message that Iqbal gave to the Muslim Ummah
from Bukhara and Samarkand and the message of unity to the Muslim Ummah from the shores of the
Nile to Tabakhak Kashgar is the essence of Muhammad Akif's poetry.
Iqbal and Akif were poets of hope and optimism. This light of Iqbal's thoughts became the light
of Muhammad Akif's poetry:
What a grief if a mountain of grief fell on the Ottomans
That blood comes from a hundred thousand anjum.(10)
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SAFAHAT’TA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Muhammet Nur DOĞAN

Atmış üç yıllık ömrünü büyük bir imparatorluğunun küllerinden doğan yeni bir devletin var oluş
mücadelesinin şahidi olarak geçiren ve bu büyük mücadelede fikren ve fiilen önemli görevler ifa eden
Mehmet Akif Ersoy bu samimî çabalarının onun mü’min ve mütefekkir ruhu üzerinde bıraktığı duygu
ve düşünce fırtınalarını millî bir destan hâlinde ve Safahat adı ile gelecek nesillere armağan etmiştir.
Safahat sadece kusursuz belagat ve fesahatı ile bir destanî şiir (epope) örneği olmakla kalmamış,
aynı zamanda millî ruhun, şanlı bir tarihin, yeniden diriliş çabası içerisinde kendini inşa etme
mücadelesine girmiş bulunan bir milletin vicdanının da estetik kayıtları olarak fikir ve edebiyat
tarihimiz içerisinde mümtaz bir yer işgal etmiştir.
Safahat yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız özellikleri ile bir edebiyat, tarih, fikir, kültür,
inanç, felsefe, duygu, düşünce metni olduğu kadar, tarihî gelişimimiz içerisinde millî bünyeye arız
olan aksaklıkları, bizi felaketlerin kucağına atan toplumsal çürümüşlüğümüzü, okuma yazma
bilmeyen halk kesimlerinden entelektüel zümrelere kadar yaygınlaşmış ahlaki yozlaşmayı, inanç
değerlerimizin saptırılmasından gelişen dinsel sömürüyü, yanlış tevekkül anlayışından kaynaklanan
tembellik, uyuşukluk ve yobazlığı acımasız bir dille teşhis ve tespit eden bir toplumsal tenkit
belgesidir.
Akif, Safahat’ın bu erişilmez özelliğini kitabının hemen girişinde tevazu ile hâlelenmiş ifadelerle
şöyle anlatır: 1
Bana sor sevgili kâri', sana ben söyleyeyim
Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ârım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım.
Şi'r için «göz yaşı» derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.2
Yaşanan büyük felaketler, “medeniyet” denilen tek dişi kalmış maskara mahlukun sadmeleri
karşısında yakılan, yıkılan vatan toprağının ıstırabı karşısında sadra şifa bir şeyler yapamamanın
getirdiği moral yıkıntısı içinde “aczinin giryesi” satırlarının, yani “âsârının” dili ile konuşan büyük
dava adamı Mehmet Akif Ersoy, Safahat’ında çok ciddi bir sosyal tenkitçi kimliği ile de karşımıza
çıkar.
Akif’in bu sosyal tenkitçiliği çeşitli şiirlerinin arasına serpiştirilmiş kimi zaman olumsuz bir
kişiliğin fiziksel ve psikolojik tahlili, kimi zaman sathında toplumsal enerjinin tüketildiği,
kokuşmuşluğun merkezi hâline gelmiş bazı mekânların tasviri, kimi zaman örf âdet ve gelenek

1

2

Prof. Dr., AREL Üniversitesi, İstanbul-Türkiye.
Safahat’tan yaptığımız alıntılar, eserin M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan ve Ekim 2014’te tarihinde Bağcılar
Belediyesi Başkanlığı’nın “Safahât Mehmed Âkif Ersoy” adı ile yaptığı basımından alınmıştır.
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şeklinde içimizde yerleşmiş bulunan bazı olumsuz uygulamaların eleştirisi, kimi zaman da İslam’ın ve
Kur’an’ın gerçeklerinden kopartılmış, hatta tam tersine dönüştürülmüş bazı sözde dinî inanç ve ibadet
kılıklı bidat ve hurafelerin korkusuzca tenkidi olarak Safahat’ta kendini gösterir.
Şimdi Safahat’taki bu toplumsal eleştiri satırlarını sırası ile görelim ve değerlendirelim:
Mehmet Akif, Birinci Kitab’ın “Durmayalım” başlıklı şiirinin son bölümünde toplum olarak
tembelliğin zebunu oluşumuzu ele alır ve geriliğimizin, fukaralığımızın temel nedenlerinden biri olan
çalışmaktan uzak oluş alışkanlığımızı yerden yere vurur. Ona göre “Yaratılışın sahnesi bir gözden
geçirilse, görülür ki yerde ve gökte bulunan hiçbir varlık için sürekli çalışmaktan ve ileriye gitme
çabasından başka bir kurtuluş yoktur. Yer, gök cümle varlık çalışıyorken, sıkılmadan oturmak ve
çalışmaktan uzak durmanın hiçbir bahanesi olamaz”. Akif bu satırlarında 2. teklik şahıs zamirini
kullanarak topluma yönelttiği eleştirisinde oldukça sert ve tavizsizdir:
Şöyle gözden geçse bir hilkat temâşâ-hânesi:
Çıkmıyor bir zerre fa'âliyyetin bîgânesi.
Âsümânî, hâkdânî cümle mevcûdât için
Kurtuluş yok sa'y-i dâimden, terakkîden bugün.
Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!
Bunların hakkında bilmem bir bahânen var mı? Dur!
Mâsivâ bir şey midir, boş durmuyor Hâlik bile:
Bak tecellî eyliyor bin şe'n-i gûnâgûn ile.
Ey, bütün dünya ve mâfîhâ ayaktayken, yatan!
Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah'tan utan.3
Mehmet Akif Ersoy, Safahat’ın “Birinci Kitab”ında yer alan “Meyhane” isimli uzun şiirinde
meyhanelerde tüketilen hayatlarla ve yaşanan facialarla ilgili dehşet verici değerlendirmelerde
bulunarak, yaptığı güçlü tasvirlerle, yaşanmış veya yaşanması muhtemel sahnelerden birinin teatral
hikâyesini kaleme alır.
Akif, şiirin girişinde meyhane denen sefalet ocağının genel bir değerlendirmesini yapar: “Onun
derunundan, kenarından sefillik/aşağılık rüzgârları kopmakta; hariminden ve civarından yücelik ruhu
kaçmaktadır. Zemininden binlerce ümitsizlik inleyişleri çıkar; geceler yağdıran fezasından binlerce
makber karanlıkları iner. Sanki yıkılmış yuvalar çıkmış da mezarından, yarık yarık olmuş
duvarlarından hasret ağızları açılmıştır; karanlık kandilinden titreyen bir matem dumanı çöker ve
sanki toprağından, sönüp gitmiş ocaklar yükselir… Buraya giren bir kere, iğreti hayatından pişman;
buradan çıkan ise dünyanın işinden gücünden, çalışıp didinmesinden bihaberdir.”
İnsan ve toplum hayatındaki felaketlerin, yıkımların, ortaya çıkan faciaların en önde gelen
sebeplerinden biri olan meyhanenin genel çerçevede değerlendirilmesinden sonra, Akif, bu konu ile
bağlantılı olmak üzere, başından geçen bir olayı anlatmaya başlar. Bir akşamüstü sokakta gezerken bir
meyhaneye rastlar. Akif büyük tasvir gücü ile meyhaneyi betimler. “Basık tavanlı, karanlık, sefil
dükkân” diye tanımladığı meyhanenin iç dekorunun adeta fotoğrafını çeker ve;
Önünde bir küme: Fes, takke, hırka, salta, aba
Kımıldanıp duruyorken, sefîl bir sohbet,
Bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet
satırları ile4 meyhane müdavimlerinin kendi aralarındaki perişan sohbetini aktarır.
Ancak sahne bu ayyaşlardan birinin hanımının meyhaneye girişi ile trajediye dönüşür… Kadın
kocasına çıkışmakta, ailesini, çoluk çocuğunu aç bıraktığını haykırmaktadır. Üç akşamdır eve
uğramayan kocasına çocukların sefaletinden yana yakıla şikayet eden kadının aldığı cevap asırlardır
cehaletin beslediği erkek egemen kültürün telkin ettiği şu zehirli sözdür:

3
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Cehennnem ol seni hınzır orospu, git: Boşsun!5
Mehmet Akif Ersoy, toplumsal felaketlerin bataklığı olan meyhanelerin yanında mahalle
kahvelerinin de millet hayatı için çok büyük bir tehlike kaynağı olduğunu söylüyor ve hiç vakit
geçirilmeden kapatılması gerektiğini haykırıyor.
Akif’e göre mahalle kahvesi “dilenci şekline girmiş cani”, “gündüz vakti bile yol vermeyen
haramidir; çehresindeki kir ile yurdun yüz karasıdır.” Şu satırlar büyük şairin bu uzun şiirde
kahvehane ile ilgili eleştirilerini öfkeli bir dil ile yansıtmaktadır:
Sakın firengiye benzetmeyin fecâ'atini:
Bu karha milletin emmekte rûh-i gayretini.
Mahalle kahvesi Şark'ın harîm-i katilidir;
Tamam o eski batakhâneler mukabilidir.
Zavallı ümmet-i merhûme ölmeden gömülür;
Söner bu hufrede idrâki, sonra kendi ölür...
Muhît-i levsine dolmuş ki öyle manzaralar:
Girince nûr-i nazar simsiyâh olur da çıkar!
Yatar zemîn-i sefilinde en kesîf eşbâh,
Yüzer havâ-yı sakîlinde en habîs ervâh.
Dehân-ı lâ'nete benzer yarıklarıyla tavan,
Kusar içinde neler varsa hâtırâtından!
O hâtırâtı sakın sanmayın: Me'âlîdir;
Bütün rezâil-i târîhimizle mâlîdir.6
Akif bu satırların devamında yine tembel yuvası mahalle kahvelerinin uyuşukluğun neşet ettiği
mekânlar olduğu gerçeğinden hareketle toplumsal hayatımıza çok ciddi bir eleştiri yöneltir: “Ecdadın
iftihar edilecek şeylerine kahredip geçmişin olumsuzluklarına –mülevvesatına- sarılmaktayız... Biz
geçmişin iftihar tablosuna ait elimizde ne varsa birer birer yıkarak kahvehaneler yaptık…”7
Eleştiriler şu satırlarla artık bir tespit vesikasına dönüşmektedir:
Bütün heyâkil-i san'at yetiştiren Şark'ın,
Zemîn-i feyzi nasıl şûre-zâra döndü bakın!
Ne hastahânesi kalmış zavallı eslâfın,
Ne bir imâreti, bitmiş elinde ahlâfın.
Kanalların izi yok, köprüler harâb olmuş;
Sebillerin başı boş, çeşmeler serâb olmuş!
O kahraman babalardan doğan bu nesl-i cebîn
Ne gîrûdâr-ı maîşet bilir, ne kedd-i yemîn.
Azâb içinde kalır sa'yi görse rü'yâda!
Niçin yorulmalı zâten «ölümlü dünyâ»da?
Vücud emânet-i Hak, doğru, hem de cennetlik.
Bu kahveler gibi Cennet de müslimîne gedik!8
Mehmet Akif Ersoy, Şarkdan Garba kadar koskoca bir Müslüman dünyanın hâl-i pürmelâlini
resmettiği tam bir manifesto niteliğindeki Safahat’ın “İkinci Kitab”ında Süleymaniye Camii
kürsüsünde cemaate hitap eden bir vaizin dili ile toplumsal tenkidin en güzel örneklerini verir.
5
6
7
8

Safahat, s. 32.
Safahat, s. 90.
Safahat, s. 91.
Safahat, s. 91.

578

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Safahat’ın ikinci kitabının tamamını kapsayan Süleymaniye Kürsüsünde şiirinin kahramanı olan ve
Akif’in sanki adı sanı bilinmeyen meçhul bir kişilik gibi takdim ettiği ve zaman zaman kendisi ile
özdeşleştirip onun ağzından keskin toplumsal eleştiriler yaptığı vaiz, çağdaşı ve dostu Abdürreşid
İbrahim’dir. 1857-1944 yılları arasında yaşayan Abdürreşid İbrahim aslen Buhara’lı Özbek bir ailenin
çocuğudur. Abdürreşid, eğitimci, âlim, vaiz, gazeteci, matbaacı/yayıncı, seyyah, yazar, siyasetçi
kimliğinin yanında Rusya Türklerinin ilk siyasî temsilcisi gibi sıfatları bulunan vatanperver bir
aksiyon adamıdır.9
Akif, bu mübarek kişiyi tanımlarken son derecede samimi bir gözlemci ve bir o kadar da güçlü
bir şairdir:
Kimdi kürsîdeki? Bir bilmediğim pîr amma,
Hiç de bîgâne değil kalbe o câzib sîmâ.
Bembeyaz lihye-i pâkiyle, beyaz destârı,
O mehîb alnı, o pek mûnis olan dîdârı,
Her taraftan kuşatıp, bedri saran hâle gibi,
Ne şehâmet, ne melâhat veriyor, yâ Rabbi!
Hele gözler iki mihrâk-ı semâvîdir ki:
Bir şuâıyla alevlendiriyor idrâki.
Ah o gözlerden inen huzme-i nûrânûrun,
Bağlı her târ-ı füsunkârına bin rûh-i zebun!
— Beni kürsîde görüp, va'zedecek sanmayınız;
Ulemâdan değilim, şeklime aldanmayınız!
Dînin ahkâmını zâten fukahânız söyler,
Anlatırlar size bir müşkiliniz varsa eğer.
Bana siz âlem-i İslâm'ı sorun, söyleyeyim;
Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim.
Şark-ı Aksâ'dan alın, Mağrib-i Aksâ'ya kadar,10
Doğu’nun son sınırından Batı’nın son uçlarına kadar bütün bir dünyayı gezip dolaşan bu
mübarek adam Türkistan’dan Taşkent’e, Buhara’dan Semerkand’e kadar eski dünyada gördüğü ama
hatırlanması “temkini sarsan; yürekleri paralayan âlemler”i anlatmaktadır: Koskoca âlem-i İslam
kendisini sarıp sarmalayan hurafenin, bidatların, taassubun kucağında zillet ve meskenet uykusuna
dalmıştır. Bu derin uyku hâli ayni zamanda ahlak bozukluğunu, dinî taassubu, yobazlığı ve tabi olarak
geriliği, bağnazlığı da kendiliğinden gündeme getirmiştir. Akif’in Süleymaniye vaizinin ağzından bir
dönemin tarihsel analizini büyük bir ustalıkla yapan ve sosyal tenkidin can yakıcı örneklerini
sergileyen şu satırlarına bir bakalım. Görürüz ki bugün maalesef âlem-i İslam’ın görünümü üç aşağı
beş yukarı bu satırlarda çizilen manzaradan çok farklı değil:
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Abdürreşid İbrahim ile ilgili bilgi için bkz: Abdürreşid İbrahim, Tercüme-i Hâlim yâ ki Başıma Gelenler, Petersburg, ts;
a.mlf., Âlem-i İslâm ve Japonya’da İntişâr-ı İslâmiyyet, İstanbul 1328-31, I, 95, 379, 395-396, 418-419, 427-428, 444; II,
267, 549-550, 618; a.mlf., “Japonya Mektupları”, Sırât-ı Müstakîm, sy. 38 (7 Cemâziyelevvel 1327), s. 183; sy. 40 (21
Cemâziyelevvel 1327), s. 213.
Sebîlürreşâd, sy. 2 (184) (24 Rebîülevvel 1330), s. 28-30; sy. 3 (185) (2 Rebîülâhir 1330), s. 42-50;
Eşref Edip [Fergan], Mehmed Akif: Hayatı, Eserleri, İstanbul 1938, s. 236-239; a.mlf., “Meşhur İslâm Seyyâhı Abdürreşid
İbrahim Efendi”, İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, II, nr. 53-54, s. 3-4; Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan
ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981, s. 540-543, 549-550; Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917),
Ankara 1985, s. 76-77, 81-83, 89-101, 118, 172, 174-176.; Cemil Lee, Hee-Soo, İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya
Yayılması (doktora tezi, 1987), İÜ Ed.Fak., s. 297, 301-339, 356-359; Ömer Rıza Doğrul, “Abdürreşid İbrahim’in Son
Yılları”, Selâmet Mecmuası, IV/32 (100), İstanbul 1949, s. 4-5, 16; Reşit Rahmeti Arat, “Matbuat”, İA, VII, 380-393; M.
Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar, İstanbul 1987; Mustafa Uzun, , Abdürreşid İbrahim, DİA, İstanbul
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Yolu tuttum yalınız doğruca Türkistan'a.
Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkend'i;
Geçtiğim yerleri ta'dâda mahal yok şimdi.
Uzanıp sonra Buhârâ'ya, Semerkand'e kadar;
Eski Dünyâ'da bakındım ki ne âlemler var?
Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:
Yâdı temkinimi sarsar da kan ağlar yüreğim.
O Buhârâ, o mübârek, o muazzam toprak;
Zilletin koynuna girmiş uyuyor müstağrak!
İbni Sinâ'ları yüzlerce doğurmuş iklim,
Tek çocuk vermiyor âgûşuna ilmin, ne akim!
O rasad-hâne-i dünyâ, o Semerkand bile;
Öyle dalmış ki hurâfâta o mâzisiyle:
Ay tutulmuş, «Kovalım şeytanı kalkın!» diyerek,
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!
Bu havâlide cehâlet ne kadar çoksa, nifâk,
Daha salgın, daha dehşetli... Umûmen ahlâk,
-«Pek bozuk» az gelecek- nâmütenâhi düşkün!
Öyle murdârını görmekte ki insan fuhşün;
Bırakın söylenemez: Mevki'imiz câmi'dir;
Başka yer olsa da tafsîle hayâ mâni'dir.
Ya ta'assubları? Hiç sorma, nasıl maskaraca?
O, uzun hırkasının yenleri yerlerde, hoca,
Hem bakarsın eşi yok dîne teaddîsinde,
Hem ne söylersen olur dîni hemen rencîde!
Milletin hayrı için her ne düşünsen:
Bid'at; Şer'i tağyîr ile, terzîl ise -hâşâ- Sünnet!
Ne Hudâ'dan sıkılırlar, ne de Peygamber'den.
Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden
Çekecek memleketin hâli ne olmaz, düşünün!
Sayısız medrese var gerçi Buhârâ'da bugün...
Okunandan ne haber? On para etmez fenler,
Ne bu dünyâda soran var, ne de ukbâda geçer!
Üdebâ doğrusu pek çok, kimi görsen: Şâir.
Yalınız, şi'rine mevzû iki şeyden biridir:
Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı...
Nefs-i emmâre hizâsında henüz duyguları!
Sonra tenkîde giriş: Hepsi tasavvufla dolu:
Var mı sûfiyyede bilmem ki ibâhiyye kolu?
İçilir, türlü şenâ'atler olur, bî-pervâ;
Hâfız'ın ortada Dîvân'ı kitâbü'l-fetvâ!
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«Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!»11
Urefâ mesleği; a'lâ, hem ucuz, hem de şeker
Şu kadar var ki şebâbında ufak bir gayret
Başlamış... Bir gün olup parlayacaktır elbet.
O zaman işte şu toprak yeniden işlenerek,
Bu filizler gibi binlerle fidan besleyecek.
Çin'de, Mançurya'da din bir görenek, başka değil.
Müslüman unsuru gâyet geri, gâyet câhil.
Acabâ meyl-i teâlî ne demek onlarca?
«Böyle gördük dedemizden» sesi milyonlarca
Kafadan aynı tehevvürle bakarsın, çıkıyor!
Arş-ı âmâli bu ses tâ temelinden yıkıyor.
Görenek hem yalınız Çin'de mi salgın; nerde!
Hep musâb âlem-i İslâm o devâsız derde.
Getirin Mağrib-i Aksâ'daki bir müslümanı;
Bir de Çin Sûru'nun altında uzanmış yatanı;
Dinleyin her birinin rûhunu: Mutlak gelecek,
«Böyle gördük dedemizden!» sesi titrek, titrek!
«Böyle gördük dedemizden!» sözü dînen merdûd;
Acabâ sâha-i tatbîki neden nâ-mahdûd?
Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
Çâre yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.
«Böyle gördük dedemizden!» diye izmihlâli
Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli,
İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu âyetlerde?
Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur'ân'ın:
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz ma'nânın:
Ya açar Nazm-ı Celîl'in, bakarız yaprağına;
Yâhud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur'ân, bunu hakkıyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!
Bu havâlîdekiler pek yaya kalmış dince;
Öyle Kur'ân okuyorlar ki: Sanırsın Çince!
Bütün âdetleri âyîn-i Mecûsî'ye karîb; 12
Akif’in, Süleymaniye camiinin kürsüsünde halka hitap eden “adını sanını bilmediği” vaizin
diliyle “Müslüman yurdu”nun acılarını, sıkıntılarını, felaketler getiren vurdumduymazlığını anlatmaya
çalıştığı bu manifesto niteliğindeki satırlarda Endülüs’ün başına gelen büyük çöküşten örnek verilir ve
11

12

Mehmet Akif Ersoy burada Farsça şu meşhur beyte telmih yapıyor:
«Mebâş der pey âzâr ü herçi hâhî kon
Ki der şerîat-i mâ gayr ez in günâhî nîst.»
Mânâsı: «Kimseyi incitme de ne istersen yap, çünkü bizim şeriatimizde bundan başka bir günâh yoktur»]
Safahat, s. 134-136.
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ardından “Bir zamandan beri için için ağlayan ve bu levhanın karşısında feryadını zapt edemeyen”
cemaatin vicdanına şu acı sözlerle seslenilir:
Bırakın mâtemi, yâhu! Bırakın feryâdı;
Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı!
Göz yaşından ne çıkarmış? Niye ter dökmediniz?
Bâri müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz.13
Bu yürek parçalayıcı tembih ve tenkit toplumsal bir analizle devam eder. Bu sosyo psikolojik
tahlilde toplumun düşünen kesimleri ile avam arasında cereyan eden, aslında birbirini besleyip üreten
iki sakim eğilim ele alınır: Sözde mütefekkir geçinen bir kesim gelişmek, ileri gitmek , “medeniyette
teâlî etmek” ve yükselmek için Avrupa’yı körü körüne taklit etmenin, bu arada da dini diyaneti aradan
kaldırmanın gerekliliğini savunurken; bu kesimin taşkınlığından, kör saplantılarından kendilerine
nefret gelen halk ise tam tersi bir yanlışlığa sürüklenecek ve bu fesadın sebebini ilim ve fende
arayarak bir başka karanlığın zebunu hâline gelecektir. Akif, Süleymaniye kürsüsü hatibinin dili ile
millet hayatını felaketlerden felaketlere sürükleyen bu iki hastalıklı yaklaşımdan ilkini şöyle
tanımlıyor:
Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın:
«Medeniyyette teâlîsi umûmen Şark'ın,
Yalınız bir yolu ta'kîb ederek kabildir;
Başka yollarda selâmet gözeten gâfildir.
Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı,
Aynı izden sağa, yâhud sola hiç sapmamalı.
Garb'ın efkârını mâl etmeli Şark'ın beyni;
Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; ya'ni:
İçtimâî, edebî, hâsılı her mes'elede,
Garb'ı taklîd edemezsek, ne desek beyhûde.
Bir de din kaydını kaldırmalı, zîrâ o belâ,
Bütün esbâb-ı terakkîmize engel hâlâ!»14
Akif’e göre bu mütefekkir geçinen zümre tuttuğu yanlış izde öyle saplanıp kaldı ve öylesine
milletin diğer fertlerinin ne düşündüğüne hiç aldırış etmeyerek burnunun doğrultusunda gitti ki,
nihayet gitgide iki topluluğun arası açıldı ve çekişme, çatışma kaçınılmaz oldu. Bu çatışma ve çekişme
öyle bir boyut kazandı ki, mütefekkir geçinen tabaka, her ne söylerse söylesin artık halka kötü ve
yanlış gelmeğe başladı ve nihayet mütefekkir ve mütefennin adına tek bir kişiye bile muhtaç duruma
düşüldü:
Mütefekkir geçinenlerdeki taşkınlıktan,
Geldi efkâr-ı umûmiyyeye mühlik bir zan:
«Bu fesâdın başı hep fen okumaktır.» dediler;
Onu mahvetmeye kalkıştılar artık bu sefer.
Niye ilmin adı yok koskoca millette bugün?
Çünkü efkâr-ı umûmiyye aleyhinde bütün;
Çünkü yerleşmek için gezdiği yerlerde fünûn,
Önce gâyetle büyük hürmet arar, sonra sükûn.
Asr-ı hâzırda geçen fenlere sâhip denecek,
Bir adam var mı yetişmiş içinizden, bir tek?
13
14

Safahat, s. 147.
Safahat, s. 148.
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Mütefennin tanılan üç kişinin kıymeti de,
Münhasır anlamadan, dinlemeden taklîde.15
Mehmet Akif Ersoy, bu iki eğilim mensuplarının hâl ve tavırlarını şöylece özetlemektedir:
“Mütefekkirlerimiz dinin de aslını hiç anlayamamış ve İslam’ın ruhunu yanlış telakki etmişlerdir.
Onlar sanıyorlar ki İslam terakkiye tahammül edemez ve asırların kemali ile ilerleyip gelişemez.
Hâlbuki bilmiyorlar ki İslam, ilimlerin ezelî koruyucusu ve beşeriyetin bir gün gelip de üzerinde
yükseleceği merdivenidir:
Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış;
Rûh-i İslâm'ı telâkkileri gâyet yanlış.
Sanıyorlar ki: Terakkiye tahammül edemez;
Asrın âsâr-ı kemâliyle tekâmül edemez.
Bilmiyorlar ki: Ulûmun ezeli dâyesidir,
Beşerin bir gün olup yükselecek pâyesidir.16
Akif merhumun, Safahat’ın da en çok üzerinde durduğu şey cehalet, kör saplantılar, din diye
atalardan dedelerden tevarüs edilmiş yanlışlıklardır. Ona göre bu kör cehalet bir yüz karasıdır ve
millet olarak felaketlerimizin asıl sebebidir. Millet başına gelen bu felaketlerden ders alıp kendine
gelmezse, Allah korusun, yıkılışa doğru yol alacak ve uyanılmaz ölüm uykularına duçar olacaktır.
Akif, bu konudaki kanaatlerini Zümer suresi, 9. Ayetinde geçen “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu!” ibaresinden hareketle şöylece serd eder:
Olmaz ya... Tabî'î... Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse, «cehâlet» denilen yüz karasından,
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.
Kâfî mi değil yoksa, bu son ders-i felâket?
Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen:
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!
«Son ders-i felâket» ne demektir? Şu demektir:
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!
Zîrâ, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz;
Zîrâ, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!17
Toplumsal yıkıntıların, başımıza gelen sıkıntıların, bizi nefessiz bırakan felaketlerin temel
nedeni olan bu iki eğilim arasında ortaya çıkan ve aslında birbirini üreten çatışma Safahat’ın
“Dördüncü Kitab”ını teşkil eden “Fatih Kürsüsünde” adlı uzun şiirde de birbirini doğuran
unsurlar olarak iç içe tasvir edilmekte ve bu şiirde yapılan toplumsal eleştiri bir ironi harikasına
vücut vermektedir.
Akif “Fatih Kürsüsünde” şiirinin aşağı yukarı ortalarına doğru daha önceki satırlarında
mütefekkir geçinen kesimlerin tek kurtuluş çaresi olarak Avrupa’yı şuursuzca taklit etmeyi
gösterme çabalarını eleştirmiş, bu kesimlerin yanlışlarından yılan halk kesimlerinin de ilim ve
fen bilimlerine karşı geliştirdikleri yabancılaşmayı yerden yere vurmuştu. Burada da işte bu iki
kesimin tavuk-yumurta gibi birbirini doğuran davranışlarını ele alıyor; izzeti, ikbali Batı’da
arayan, Avrupa’lıdan medet uman, siyaseti dilencilik sanan kesimlerin bu akıl almaz
davranışlarını eleştiriyor; buna karşılık, içinde debelendiği olumsuzluklar karşısında yanlış bir
“kader” ve “tevekkül” anlayışına sığınarak dinini maskaraya çevirip, dünyasını hüsrana teslim
eden geniş halk kesimlerini misli görülmemiş bir ironik kudretle derin uykulardan uyanmaya
15
16
17

Safahat, s. 149.
Safahat, s. 151.
Safahat, s. 171.
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davet ediyor. Gücünü bir ölçüde, klasik şiirimizde ve halk şiirindeki şathiye geleneğinden aldığı
anlaşılan bu ironik karakterli satırlar kinaye, hatta tariz sanatının en güzel örnekleri olarak
emsalsiz bir tembih kudretini kendi içinde barındırmaktadır. Sözümüzü bu satırlarla bitirelim ve
bize Safahat gibi büyük bir destan bırakan Mehmet Akif Ersoy’a Allah Teâla’dan rahmet ve
mağfiret dileyelim:
Mezelletin o kadar yâr-ı cânısın ki, yazık,
«Ucunda yoksa ölüm» her belâya göğsün açık!
Dilenci mevki'i, milletlerin içinde yerin!
Ne zevki var, bana anlat bu ömr-i derbederin?
Şimâle doğru gidersin: Soğuk bir istikbâl,
Cenûba niyyet edersin: Açık bir istiskal!
«Aman Grey! Bize senden olur olursa meded...
Kuzum Puankare! Bittik... İnâyet et, kerem et!»
Dedikçe sen, dediler karşıdan: «İnâyet ola!»
Dilencilikle siyâset döner mi, hey budala?
Siyâsetin kanı: Servet, hayâtı: Satvettir,
Zebûn-küş Avrupa bir hak tanır ki: Kuvvettir.
Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri,
Üzengi öpmeye hasretti Garb'ın elçileri!
O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,
Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
«Kadermiş!» Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:
Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
Taleb nasılsa, tabî'î, netîce öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
«Çalış!» dedikçe Şerîat, çalışmadın, durdun,
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de «tevekkül» sokuşturup araya,
Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!
Bırak çalışmayı, emr et oturduğun yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
Birer birer oku tekmîl edince defterini;
Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir...
Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!
Çoluk, çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak...
Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!
Onun hazîne-i in'âmı kendi veznendir!
Havâle et ne kadar masrafın olursa... Verir!
Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;
Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!
Çekip kumandası altında ordu ordu melek;
Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!
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Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:
«Yetiş!» de, kendisi gelsin, ya Hızr'ı göndersin!
Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;
Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki: Her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın O;
Çoluk çocuk O'na âid: Lalan, bacın, dadın O;
Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;
Alış seninse de, mes'ûl olan verişten O;
Denizde cenk olacakmış... Gemin O, kaptanın O;
Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;
Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;
Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı O.
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu?
Hudâ'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;
Utanmadan da tevekkül diyor bu cür'ete... Ha?
Yehûd Üzeyr'e, Nasârâ Mesîh'e ibnu'llâh
Demekle unsur-i tevhîd olur giderse tebâh;
Senin bu kopkoyu şirkin sığar mı îmâna?
Tevekkül öyle tahakküm demek mi Yezdân'a?
Kimin hesâbına inmiş, düşünmüyor, Kur'ân...
Cenâb-ı Hak çıkacak, sorsalar, muhâtab olan!
Bütün evâmire i'lân-ı harb eden şu sefîh,
Mükellefiyyeti Allâh'a eyliyor tevcîh!
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ÜÇ MERHALEDEN İSTİKLÂL MARŞINA BAKMAK
VIEWING THE TURKISH NATIONAL
ANTHEM FROM THREE PHASES
Muharrem DAYANÇ*

Abstract
The Turkish National Anthem is an epic expression of the Turkish nation’s rebuilding itself at a
crucial historical turning point. Therefore, it is essential to assess from various points of view the
period prior to its creation, the process of its emergence and its defense against internal / external
attacks.
The first stage in this context is “necessity”. At this stage, the society needs such a fully-fledged
consensual text / contract. Historical, social and political circumstances ultimately made this text a
necessity.
The second stage is “recognition”. This process is the phase whereby liberation was gradually
embodied in the memory of the nation after an arduous period of struggle and committed to writing by
an author recognized and respected by all segments of the society.
The third and last stage is “achievement”. This involves the phase whereby this inclusive text as
well as its author manifested the ability and will to stand up to future criticism following the newlyfounded (nation-) state.
Hence, the Turkish National Anthem is a text of social consensus that successfully fulfilled all
three stages in question, thus, earning the right to survive to future generations; an aspect deserving
particular respect.
Keywords: Turkish National Anthem, Mehmet Akif, Necessity, Recognition, Achievement.
Giriş veya Hayatın/Sanatın Merhaleleri
Kâinattaki birçok olayı, olguyu, hadiseyi, gelişmeyi üç ana başlıkta açıklamak, özetlemek ve
çözümlemek mümkündür. Dünya ve dünya hayatı üç günden ibarettir mesela; dün, bugün, yarın.
Dilde üç temel zaman vardır; geçmiş, bugün, gelecek. İnsanın gelişimi üç aşamadan/kuşaktan
hareketle açıklanabilir; baba, oğul, torun.
Bu bakış açısını geçmişten bugüne önemli düşünürlerden veya ortak kabullerden hareketle de
örneklemek mümkündür. Mesela, Platon Devlet’inde insanları üç sınıfa ayırır; çalışanlar,
bekçiler/askerler, yöneticiler. Ebû Bekir Verrâk adlı bir sûfî üç sınıf insandan bahseder; Ulemâ,
ümerâ, fukarâ. Ortaçağ Avrupası’nda üç temel toplumsal sınıf bulunmaktadır: Asiller, rahipler,
köleler. Osmanlı devlet yapısını oluşturan üç tabaka vardır: İlmiye, seyfiye, kalemiye. Dumézil’in üçlü
işlev teorisinde de üç kavram öne çıkar: Egemenlik/kutsallık, savaş, üretim. Réne Girard’ın üçgen arzu
modeli; özne, nesne ve dolayımlayıcıdan oluşur.
Bütün bu örnekleri arttırmak mümkündür. Öncesiyle ve sonrasıyla bir edebî eserin ana hatlarıyla
oluşum sürecine bakıldığında üç temel unsurun öne çıktığı söylenebilir. Bunlardan birincisi, eserin ait
olduğu zamanda ortaya çıkışına zemin hazırlayan bireysel, kültürel, tarihsel ve toplumsal
zorunlulukların toplamı olarak düşünebileceğimiz “mecburiyet” (ihtiyaç süreci) dönemidir. İkincisi,
bu zorunlulukların oluşturduğu sorumlulukların biri veya birileri tarafından üstlenilmesi ve dil
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aracılığıyla somut olarak ifade edilmesi, ortaya çıkarılması, başarılması meselesidir ki bunu
“mazhariyet” (inşa süreci) kavramıyla açıklamak mümkündür. Üçüncü aşama, bütün bunlar
tamamlandıktan sonra ortaya çıkar ki bu da ortaya çıkan eserin/metnin/manzumenin, yine eserin
ortaya çıkışına neden olan/aracılık eden faktörlerden ve kendi içkin/estetik özelliklerden hareketle var
olması, varlığını sürdürmesi/kendi kendini koruması ve geleceğe taşıması bahsidir ki bunu da
“muvaffakiyet” (yaşama/hayatta kalma süreci) ibaresiyle karşılamak mümkündür.
Bir Marşa veya Millî Mutabakat Metnine Duyulan İhtiyaç: Mecburiyet
Türk tarihinde bugünkü anlamda millî marşı düşüncesinin geçmişi ve böyle bir metne duyulan
ihtiyacın kökleri -Fransızların ‘hymne national’ini hatırlatır bir tarzda- II. Mahmut (1808-1839)
dönemine kadar iner. II. Mahmut, adını kendinden alan (Muzıka-yı Hümâyun için bestelenir.)
“Mahmudiye Marşı”nın oluşmasına aracılık eder ve resmî bir statüsü olmayan bu marş Avrupa
devletleriyle yapılan törenlerde/kabullerde kullanılır. Marşın bestesini Napolyon Ordusu’ndan davet
edilen Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa) yapar. Bu şahsın Abdülmecit için de marş bestelemesi
(Mecidiye Marşı) ayrıca önemlidir. Burada ayrıca Necip Paşa’nın “Hamidiye”, Guatelli Paşa’nın “Marşı Sultânî” bestelerinin de millî marş gibi söylendiğini hatırlatmakta yarar var (Okay, 2001: 355-356).
Diğer milletlerin çoğunda olduğu gibi Türklerde de millî marş kavramı başlangıçta yönetim erkinin
başında bulunanlara (yani padişahlara) direkt veya dolaylı olarak atıfta bulunur. II. Mahmut adına
“Mahmudiye Marşı”, Abdülmecit adına “Mecidiye Marşı”, Abdülaziz adına “Aziziye Marşı”,
Abdülhamit adına “Hamidiye Marşı”, Sultan Reşat adına “Reşadiye Marşı”nın oluşturulması bunu
gösterir.
Devlet erkiyle özdeşleşen yukarıdaki denemelerin yanı sıra özellikle Millî Mücadele yıllarında millî
marş konusunda başka mevzi uygulamalara da rastlanır. Mehmet Akif’in Ali Rifat Çağatay tarafından
bestelenen “Ordunun Duası” adlı manzumenin Erkân-ı Harbiye-i Umumiye tarafından okunmak üzere
bütün askeri birliklere gönderilmesi (Okay, 2001: 355-356) ile Yahya Kemal’in “Akıncı” şiirinin süvari
marşı olarak bestelenmesi düşüncesi bu bahse örnek olarak gösterilebilir (Birinci, 2000: 180).
Fransız İhtilâli ve La Marseillaise’in İstiklâl Marşımızın ortaya çıkışındaki etkisi nedir?
Fransız İhtilâli’nin hemen sonrasında, 1792 yılında, istihkam yüzbaşısı Rouget de Lisle (Ruje Dö
Lizl) tarafından bir “vatan ve hürriyet” şarkısı yazılır ve bestelenir. Marsilya taburu tarafından yayıldığı
için “La Marseillaise” adını alan bu marş “vatan ve hürriyet” gibi kavramları ön plâna çıkarır ve bu
nedenle devrin krallarını rahatsız eder. Daha sonra Fransız Millî Marşı olarak da kabul edilen bu şarkı,
burada ortaya çıkışından bir yıl sonra Osmanlı Devleti’nde çalınıp söylenmeye başlar.
La Marseillaise’i, Türk edebiyatında, tek bölüm olarak ilk defa tercüme eden Namık Kemal
olmuştur. Namık Kemal’in 1869 yılında “Hürriyet” isimli yazısında neşrettiği bu marşın çevirisi
şöyledir:
Ey ehl-i vatan gel gidelim şan günüdür bu
Zulm açtı yine karşımıza kanlı alemler
Evlâdımızı ehlimizi kırdaki ordu
Âgûş-ı vefâmızda tutup boğmağa kükrer
Saf bağlayın artık sarılın siz de silâha
Reyyan edelim isrimizi hûn-ı mübâha
Başta Namık Kemal olmak üzere, devrin önde gelen birçok aydınının içinde yer aldığı Yeni
Osmanlılar hareketini de derinden etkileyen bu “vatan ve hürriyet” şarkısını, 22 Ağustos 1870’de
Terakkî Gazetesi’nde tam metin olarak -ilk defa- tercüme edip yayımlayan Suphipaşazade Mehmet
Ayetullah Bey’dir. Bu zat, İstiklâl Marşı’mızın ortaya çıkışında büyük emekleri olan Hamdullah
Suphi Tanrıöver’in ağabeyidir. Bütün bunlar, kendisi de iyi derecede Fransızca bilen Mehmet Akif
Ersoy’un bu marşı okuduğu ve İstiklâl Marşı’nı yazarken bu metinden yararlandığı düşüncesini akla
getirmektedir (Dayanç, 2011: 41).
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Aydınların kafasında İstiklâl Marşı kavramı/düşüncesi var mıydı?
Osmanlı Devleti’nin son resmî tarih yazıcısı (1909-1922 yılları arasında vak’anüvislik yapar)
Abdurrahman Şeref Efendi (1853-1925) Yeni Osmanlıların Paris’te bulundukları zaman diliminde bir
Ramazan Bayramı’nda verdikleri ziyafete çağırdıkları hürriyetçi Fransız gençlerinin millî marşlarını
söylemeleri karşısında hissettikleri ezikliği/eksikliği ve bunu bastırma gayretlerini şöyle anlatır:
“… Ramazan Bayramı’nı kutlamak üzere büyük bir ziyafet hazırladılar. Paris’te bulunan
Osmanlılarla, iş birliği yaptıkları hürriyetçi genç Fransızları da dâvet ettiler. İmparatorluğun (Fransız
istibdadından) şikâyetçi olan Fransız hürriyetçilerinden bazıları, tarihçi Léon Cahune de dahil olmak
üzere, Yeni Osmanlılarla tanışarak birlikte çalışıyorlardı. Sofrada yendi içildi nutuklar söylendi.
Fransızlar vatan marşlarını ve hürriyet şarkılarını söylediler. Bizimkilere ‘Siz de millî marşlarınızı
söyleyiniz de dinleyelim.’ dediler. Bizimkiler ne söyleyecekti? ‘Ey Gazilerle Sivastopol önünde yatan
gemiler’den başka istenilen anlamda millî hisleri okşayan bir şey yoktu. Mehmet Bey düşünmeden
hemen ayağa kalktı ve yüksek sesle tekbir1 almaya başladı. Orada bulunan Müslümanlar ayağa kalkarak
kendisine katıldılar. Fransızların ricası üzerine birkaç kere tekrarladılar…” (Abdurrahman Şeref Efendi,
1985: 146-147).
Millî Marşın İnşa Süreci: Mazhariyet
Öncesi olmakla birlikte İstiklâl Marşı’nın ortaya çıkış sürecini, millî marş ihtiyacının somut olarak
belirmeye başladığı Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) yıllarına kadar götürebiliriz.
Mehmet Akif Ersoy, 1912 yılında kurulan ve ileriki yıllarda Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında
önemli rol oynayacak olan Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağlı Heyet-i Tenvîriyye veya bir başka
isimle Heyet-i İrşâdiyye’ye katılır. Bu derneklerin temel amacı halkı edebiyat yoluyla uyandırıp
aydınlatmaktır. Bu toplulukta bulunan devrin önemli simalarının başlıcaları Abdülhak Hamit, Recaizâde
Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Emin Yurdakul, Cenap Şahabettin,
Hüseyin Kazım Kadri şeklinde sıralanabilir. Heyetin başkanı Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Ekrem, bu
topluluktaki çalışmalar sırasında biraz daha yakından tanıdığı Mehmet Akif’in, Türk milletin ihtiyaç
duyduğu destanî şiiri (millî marşı) yazacak yegâne insan olduğunu anlar ve bu düşüncesini Süleyman
Nazif’le paylaşır (Okay ve Düzdağ, 2003: 433).
Millî marş ihtiyacına somut bir örnek
Yahya Kemal’in “Akıncı” adını taşıyan şiiri ilk defa 20 Mart 1919’da Şair Nedim’de neşredilir.
Yayımlandığı dönemde halk ve aydınlar üzerinde büyük bir etki uyandıran bu şiir, 6 Teşrinisânî (Kasım)
1922 yılında Hakimiyet-i Milliye’de bir kere daha yayımlanır ve bu sefer altında şöyle bir not vardır:
“… İstanbul Darülfünûn’u edebiyat müderrisi Yahya Kemal Bey’in perşembe akşamı verilen
müsamerede (gece toplantısı) Başkumandan Paşa Hazretlerinin teklifiyle okudukları şiirler Ankara
muhitimizde pek derin tesirler yapmıştır. Bu şiirler arasında gerek vatanî, gerek hissî parçalar vardı.
Bunlardan biri maruf “Akıncı” manzûmesidir ki, Halide Edip Hanımefendi cephede daima yâd ü tezkâr
(anmış ve söylemiş) etmiş ve kahraman süvarilerimizin en âteşîn(ateşli) muharebelerinde adeta vird-i
zebân (diline dolama) olmuştur. Akıncı manzûmesinin süvâri marşı olarak bestelenmesi de
mutasavverdir.”
Manzumenin altına eklenen notu şöyle yorumlamak mümkündür:
“Biz geçmişte defalarca, küçük ve teçhizat bakımından zayıf ordularla, büyük ve askerî
yönden oldukça güçlü orduları yendik, bugün geçmişte başardıklarımızı niçin
başarmayalım? Çünkü millet aynı millet, ruh aynı ruh, inanç aynı inanç, asker aynı
askerdir.”
(Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
“Bin atlı” o gün “dev gibi” bir orduyu yendik.)
Bütün bu anlattıklarımızda bizi asıl ilgilendiren nokta askerin bestelenmiş bir millî marşa
duyduğu özlem ve ihtiyacın somut olarak kendisini fark ettirmesidir.
1
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Millî Marş süreci başlıyor
Millî Mücadele devam ederken 1920 yılının sonlarına doğru Türk Ordusu bir millî marşın yazılması
ihtiyacını gündeme getirir. Ordunun bu kararını Batı cephesi komutanı İsmet Paşa (İnönü) devrin Millî
Eğitim Bakanı Rıza Nur ve ondan sonra da Ortaöğretim Genel Müdürü Kazım Nami Duru’ya iletir.
Ordunun bu isteği yerine getirilir ve 25 Ekim 1920’de Hakimiyet-i Milliye gazetesinde şöyle bir ilân
çıkar:
“Türk şairlerinin nazar-ı dikkatine,
Maarif Vekâleti’nden:
Milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda girişmiş mücâdelâtı ifade ve terennüm için bir istiklâl
marşı müsabakaya vaz edilmiştir. Hür ve meşgul memleketimizde bütün erbâb-ı kalemi hizmete davet
ederiz. İthaf olunacak âsâr içinden biri, iki ay sonra 23 Kanunuevvel 336/23 Aralık 1920’de Maarif
Vekâleti nezdinde bir heyet-i edebiye tarafından intihap olunacaktır. İntihap olunacak eserin yalnız
güftesi için beş yüz lira mükâfat vardır. Yine lâakal (en azından) beş yüz lira tahsis edilecek beste için
bilahare ayrıca müsabaka açılacaktır.
Bütün müracaatlar Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti’nedir.” (Hâkimiyet-i
Milliye, 1336/1920).
Bu ilân daha sonra Anadolu’daki bazı yerel gazetelerde de çıkar. Mesela bunlardan birisi
Kastamonu’daki Açıksöz gazetesidir.
Bunlar olurken Millî Eğitim Bakanlığı’na Dr. Rıza Nur’un yerine Hamdullah Suphi Tanrıöver
getirilir. (16.12.1920-19.11.1921) Bakan değişikliğinden sonra İstiklâl Marşı konusuyla Hamdullah
Suphi Tanrıöver ilgilenmeye başlar.
Yarışmaya 724 şiir katılır, fakat bunlardan hiçbiri “milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda
girişmiş mücâdelâtı ifade ve terennüm için” yeterli bulunmaz. Devrin ünlü şairi Mehmet Akif ilân edilen
bu yarışmaya katılmamıştır. Katılmama nedeni, kazanan şaire 500 lira mükafat verileceğinin vaat
edilmesidir. Çünkü Akif, Türk milletinin bağımsızlık ülküsünü anlatan bir destanın para için
yazılamayacağına inanmaktadır. Yakın dostu ve Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay, ona marşın
kendisi tarafından yazılmasının uygun olacağını söylediği zaman;
“Ben ne müsabakaya girerim ne de caize alırım.” der.
Hamdullah Suphi de Mehmet Akif’in bu yarışmaya katılmasını çok istemekte, fakat bu durumu
kendisine söyleyememektedir. Akif’i ikna etmek için Hasan Basri Çantay devreye sokulur ve bu şahıs
Bakan tarafından yazılan tezkireyi şaire götürür. Tezkire şöyledir:
“Pek aziz ve muhterem efendim,
İstiklâl Marşı için açılan müsâbakaya iştirâk buyurmamanızdaki sebebin izâlesi için pek çok
tedbirler vardır. Zât-i üstadânenizin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak
kalmıştır. Asîl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyîc
vâsıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar
eylerim efendim. 5 Şubat 1337 (1921)” (Çantay, 1966: 62).
Karşılıklı haberleşmelerden sonra Mehmet Akif yarışmaya katılmayı kabul eder.
Mehmet Akif’in, Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda 1921 yılı Şubat ayında bir iki gece sabahlayarak
yazdığı bu şiir 1 Mart 1921’de, başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı oturumda, Hamdullah Suphi
Tanrıöver tarafından TBMM kürsüsünde okunur. Milletvekilleri bu destanî şiiri büyük bir heyecan ve
coşkuyla karşılarlar.
İstiklâl Marşı 12 Mart 1921 Cuma günü, başkanlığını Dr. Adnan Bey’in yaptığı oturumda oy
çokluğu ile millî marşımız olarak kabul edilir. Marş bir kere daha ayakta dinlenilir ve tören sona erer.
Akif, kendisine verilen 500 lirayı bir rivayete göre Kızılay’a, bir başka rivayete göre de Dârü’lMesâî’ye (İş Evi) bağışlar.
Hepimizin malumu olan bu meclis görüşmelerinden başka, bu şiirin millî marş olarak kabul edildiği
süreçte, çok farklı bir yöntem daha uygulanır. “Yarışmaya gelen şiirler önce Millî Eğitim Bakanlığı’na
daha sonra da Ordu’ya gönderilir. Ordu’ya gelen şiirler yüksek sesle okunur ve askerlere okunan şiiri
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nasıl buldukları sorulur. Gönderilen şiirler içinde askerlerin en çok beğendiği şiir, hatta tek şiir, Mehmet
Akif Ersoy’un şiiri olur (Duymaz, 2008: 29-55).
İstiklâl Marşı’nın bestelenmesi
1930 yılına kadar millî marş değişik bestelerle çalınıp söylenmiştir. 1930 yılında Mustafa Kemal’in
uygun görmesiyle Zeki Üngör’ün bestesi resmen kabul edilerek bu farklı besteler arasında birlik
sağlanmıştır.
Zamana, Hadiselere, Taarruzlara Karşı Kendini Koruyabilme: Muvaffakiyet
Bir millî marşa ihtiyaç duyulması, belli bir hazırlık ve olgunlaşma sürecinden sonra bu marşın
ortaya çıkması, bunlar gerçekleştikten sonra içten ve dıştan gelebilecek itirazlara/eleştirilere
dilden/estetik kurallardan aldığı güçle kendini/varlığını koruyabilmesi oldukça önemlidir. Bir marş dil,
yapı, üslup, tema, konunun ele alınışı bağlamında yani içten gelen (içkin) bir güçle değişik ortam ve
zamanlarda dıştan gelen/gelebilecek eleştirilere onları atıl bırakacak (gerekli ve kabul gören) cevaplar
üretemiyorsa, güfte olarak ne kadar değerli olursa olsun, yıpranır ve etkisini kaybeder. Bu birinci şart,
yani metnin kendisinin ürettiği savunma mekanizması harekete geçtikten sonradır ki, diğer koruyucu
faktörler devreye girer. Çünkü bazı eleştiri veya saldırılara insanlar, bazılarına kanunlar, bazılarını bir
bütün olarak toplumlar, bazılarına tarih/talih, bazılarına yüzyıllar/zaman, bazılarına da kader cevap verir.
İstiklâl Marşı’na yöneltilen eleştirilere başta metnin kendisi olmakla birlikte yer yer ve zaman zaman
bütün bu unsurlar hep birlikte direnmiştir. Hakikat böyle olamasaydı devrin muktedirlerinin onu bir
kalemde silmeye, yerine kendi istedikleri bir başka metni koymaya güçleri yeterdi. Bu mümkün olmadı,
çünkü İstiklâl Marşı sadece kelimelerden oluşan maddî bir yapı değil, kökü tarihin/toplumun
derinliklerine inen millî ruhun ete kemiğe bürünmüş hâliydi ve onun yerine konulacak yapay bir eserin
bu zeminde kök salması, tutunması mümkün değildi.
İstiklâl Marşı’na itirazlar marşın kabul edildiği oturumdan başlamak üzere uzun süre, hatta zaman
zaman kamuoyuna yansıyacak şekilde alevlenerek hep var olmuştur. Bu itirazlar, bazen örtük bazen de
yüksek sesle dile getirilmiştir. Bu itirazlardan birkaçına kısaca değinmekte yarar var.
1921 yılında büyük bir çoğunluğun teveccühüyle Mehmet Akif’in şiirinin İstiklâl Marşı olarak
kabul edilmesi sürecinde bu metin, iki başlık altında toplanabilecek ciddi itirazlara maruz kalır.
“Bunlardan birincisi Kütahya mebusu Besim Atalay ve Bolu mebusu Tunalı Hilmi Bey’e aittir. Besim
Atalay, tutanaklara yansıyan konuşmasında gerçek şiirlerin halk arasında yaşayacağını, yüksek ve bedii
bir histen ya da muhrik bir helecandan, halk hareketleri arasından doğacağını, ısmarlama şiirlerin ise
yaşama şansının olamayacağını söyledikten sonra örnek olarak bizde halk arasında yaşayan Cezayir
Marşını, Batı’da ise ağlayan bir ruhun, eline silahını alarak vatan savunmasına koşan bir ruhun
hissiyatını terennüm eden Marseillaise’i gösterir ve eleştirilerini İnkılâb-ı Kebir esnasında -silahını
almış- koşan bir gencin söylediği şiir birdenbire taammüm etmiştir. Evvela bu gibi şiirlerin memleketin
maruz kaldığı felâketlere -ağlayarak titreyerek- evvela güftesi değil, bestesi söylenir. Memleketin
ısmarlama şiirlere verilecek parası yoktur, sözleriyle sürdürür. Tunalı Hilmi Bey ise Hamdullah Suphi
Bey’in işi aceleye getirdiğini, Akif’in marşının milletin ruhundan doğma bir marş olmadığını ve
dolayısıyla milletin ruhuna tercüman olamayacağını söyleyerek karşı çıkar. İkinci itiraz, metnin içeriği
ile ilgilidir. Açıkça söylenmese de marşın büyük ölçüde dinî içerikli olması sanısıyla edebî bir encümen
oluşturularak bazı dizelerin değiştirilmesi önerilir. Ancak tüm bu itirazlar ve önergeler meclis başkanı
başta olmak üzere ikna yoluyla ya da üyeler tarafından oy çokluğu ile reddedilir.” (Gündüz, 2021: 366367), (Akay ve Andı, 2010: 51-69).
1925 yılında bir “Millî Marş Müsabakası” düzenlenir. Kasım 1925 ile Ocak 1926 tarihleri arasında
başvuruların devam ettiği bir yarışmaya altmışa yakın eser müracaat eder. Katılanların arasında Enis
Behiç Koryürek (Millî Neşide), İsmail Fenni Ertuğrul (Millet, Cumhuriyet, Vatan), Muhiddin Akyüz
(Millî Marş), İsmail Hakkı Bıçakcızade (Türk Millî Marşı), Muğlalı Hafız Sabri (Millî Marş) gibi
şairler/şiirler de vardır.
1937 yılında bir kere daha İstiklâl Marşı’na taarruzlar başlar ve Ulus Gazetesi aracılığıyla bir
yarışma düzenlenir. Marş için kendisine teklif götürülen insanlardan biri Necip Fazıl’dır. Necip Fazıl
yarışmanın iptal edilmesi şartıyla bu marşı yazmayı kabul eder ve böylece “Büyük Doğu Marşı” ortaya
çıkar.
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1960 darbesinden sonra da millî marş değiştirilmek istenir. Bunu, Refii Cevat Ulunay’ın Milliyet’e
yazdığı “İstiklâl Marşı” başlıklı yazısından öğreniyoruz (Ulunay, 1961).
Bütün bu teşebbüslere Sami Doğu’nun 1939 yılında verdiği cevabı buraya almak isteriz: “Bir
milletin üç şeyi asla değişmez: Vatanı, Bayrağı ve Millî Marşı”. (Doğu, 1929).
Sonuç veya “Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlâl”
Zaman zaman etkisini azaltarak veya gündemde fazla yer işgal etmeyerek de olsa İstiklâl Marşı’nın
belli kesimlerce tartışma konusu yapılması, değiştirilme düşüncesiyle gündeme getirilmesi, başka
amaçlarla yazılan marşların gölgesinde bırakılmaya çalışılması, beklenenin aksine, bu metni daha canlı,
daha aktüel ve daha güçlü kılmıştır. Bu durum, bir yere kadar Mehmet Akif’in kendisi için de geçerlidir.
Bunun nedeni marşın metinsel, yapısal, duygusal, düşünsel anlamda sağlam ve kendini yeniden üreten
bir nitelikte olmasıdır. Bu ölçüt, Akif’in karakteri için de geçerlidir. Geçen zaman, kaleme aldığı eser
gibi şairinden de bir şey eksiltmemiş, zamanın, yaşadığı olumsuz ve yıpratıcı süreçlerin, çalkalanmaların
Akif üzerinde oluşturduğu tozu silkelemiş, onu daha anlaşılır ve değerli kılmıştır.
İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif’ten hareketle ortaya çıkan bu tablonun, ulaşılan neticenin, topluma
mal olmuş birçok metin ve şahsiyet için de geçerli bir ölçüt olabileceğini bir kere daha hatırlatmak
gerekir. Bu ölçütten/yargıdan sonra hem metnin şairinin hem de onun milletten aldığı ilhamla
oluşturduğu manzumenin zamana, yakın ve uzak ideolojilere gösterdiği direnme kabiliyetinin bu
bildiride bir kere daha altını çiziyoruz. Bu durum, yaşanan bütün olumsuzluk ve inkırazlara rağmen Türk
milletinin tarih sahnesine çıktığı ilk zamanlardan beri oluşturduğu/geliştirdiği değerler manzumesini
muhafaza ettiğini göstermesi bakımından ayrıca değerlidir.
Böyle bir millet ve onun duygularına tercüman olup “mecburiyet”, “mazhariyet” ve
“muvaffakiyet” kademelerini başarıyla geçen/tamamlayan İstiklâl Marşı sonsuza kadar var olmayı ve
dünya insanlık tarihindeki seçkin yerini korumayı sonuna kadar hak etmiştir.
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İSTİKLAL MARŞI'NIN
MİLLİ MÜCADELEDE YERİ VE ÖNEMİ
Mustafa BAKAN

Osmanlı Devletinin fiilen bitişi sayılan; Birinci Dünya Savaşının sonunda imzalanan Mondros
Mütarekesi, İtilaf devletlerinin Türkiye’ye hiçbir hayat hakkı bırakmayacak kadar ağır yükümlülükler
getirmekteydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını
aralarında kâğıt üzerinde paylaşan İtilaf devletleri, Mondros Mütarekesi ile bu amaçlarını
gerçekleştirmek isteyeceklerdir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve 25 maddeden oluşan Mondros
Mütarekesinin özellikle 7. maddesi, Osmanlı Devletini istedikleri zaman parçalamaya ve bölmeye en
elverişli olan maddesiydi. Bu maddeye göre; İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir
durum karşısında Osmanlı Devletinde herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecekti (Belen,
1983:12). Mütareke hükümleri yürürlüğe girdiği andan itibaren İtilaf devletleri, Türk milletini
Anadolu’dan yok etme ve bağımsızlıktan yosun bırakma fırsatına kavuştuklarını zannetmişlerdir.
Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imza edildiği sıralarda Suriye Cephesi'nde
Yıldırım Orduları Grup Komutanı idi. Ateşkesin imzalanmasından sonra13 Kasım 1918’de İstanbul’a
gelen Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılmış ve üç gün sonra 19 Mayıs
1919’da, Samsun’a ayak basmıştır. 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesini Samsun'da
protesto etmiş, Havza’da ise ülkenin haksız işgalleri karşısında halkın işgalleri protesto ederek
mitingler yapılmasını istemiştir (Öztaş, 216: 23-28). Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 da Samsun’a
çıktığı gün kafasındaki düşünce tam bağımsızlıktı. Tam bağımsızlık, malî, ekonomik, adlî, askerî gibi
her konuda bağımsızlık demektir. Mustafa Kemal, milletinin, yapısını ve karakterini çok iyi bilmekte
idi. Yine milletlerarası ilişki ve çelişkileri de çok iyi biliyordu. Bunun için, Türk İstiklâl Savaşını
başlatacak ve Anadolu’da hür ve bağımsız yeni bir devlet kurmanın yoluna koyulacaktır. Millî
Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeli demektir. İstiklal Marşı’mız ise bu temelin şiir
diliyle destansı bir anlatımıdır. İstiklal Marşı’mız, Türk milletinin ortak bir mutabakat metnidir. Bu
metinde ortak duygularımız, heyecanlarımız, dile getirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
doğru anlamak, İstiklal Marşı’mızı da doğru anlamakla mümkündür. İstiklal Marşı’mız, Millî
Mücadele’de milletin topyekûn iradesiyle ortaya konulmuş bir metindir (Duymaz, 2014: 2). İstiklal
Marşının yazıldığı günlerde, savaş cephelerde şiddetli geçiyordu. Kütahya ve Eskişehir
Muharebelerinde ordumuz Sakarya’nın doğusuna çekilmiş Eskişehir işgale uğramıştı. Milli
Mücadelenin harekât merkezi olan Meclisin Ankara’dan Kayseri’ye taşınma hazırlıkları bile
başlamıştı. İşte O günlerde hem cephede askerimize ve hem de milletimize moral kaynağı olacak bir
milli marş yazılması istenmiştir. İstiklal Marşı kabul edilince Hamdullah Suphi Bey, Akif’in şiirinin
önce cephede asker arasında okunması için şiiri Batı Cephesi Komutanlığına göndermiş ve şiir çok
beğenilmiş ve asker üzerinde büyük bir moral kaynağı olmuştur. Milli Mücadelede 30 Ekim 1918
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yapılmış olan tüm işgallere karşı çıkılan 28 Ocak 1920 tarihinde
Meclis-i Mebusan’ da alınan Misâk-ı Millî kararları 17 Şubat 1920’de yayınlamıştır. Misak-ı Milli,
İtilaf Devletleri'ne Türk milletinin işgallere karşı direneceğinin mesajını veren bir belgedir. Ayrıca bu
belgede, Türk vatanının milli sınırları tespit edilmiş, tam bağımsızlık ortaya konmuştur. Meclis-i
Mebusunda Misâk-ı Millî kararlarının kabul edilmesi, İtilaf Devletleri tarafından beklenmeyen
durumdur. Bu kararlar, İtilaf Devletleri açısından büyük bir şaşkınlık yaratmış, İstanbul'un işgaline
giden süreci hızlandırmıştır. Anadolu’da millî hareket gittikçe gelişirken, İstanbul 16 Mart 1920
tarihinde İngilizler ve müttefiklerince resmen işgal edilmiştir. Bunun üzerine Ankara’da Temsil Kurul
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Başkanı olarak bulunan Mustafa Kemal, 19 Mart 1920 tarihinde bütün ülkeye bir beyanname
göndererek Ankara’da yeni bir meclis açılacağını ve bunun için seçim yapılmasını duyurmuştur
(Jaeschke, 1970: 94-95). Meclis-i Mebusan, 18 Mart 1920 günü son oturumunu gerçekleştirmiş,
İşgalin baskısı nedeniyle mebusluk vazifesinin güvenli bir şekilde yapılması imkânı belirinceye kadar
meclis çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir. Daha sonra da 11 Nisan 1920'de Meclis-i
Mebusan kapanacaktır. Bu durum milletin geleceği ile ilgili kararlar alınması için yeni bir meclis
kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Daha önce Erzurum Kongresi günlerinde, “Kuvâ-yı milliyeyi
amil ve irade-î millîyeyi hâkim kılmak esastır” ilkesi benimsenmiş ve millî hâkimiyeti gerçekleştirme
fikri daha o günlerde ifade edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de bir
genelge yayınlamış, yeniden seçimler yapılmasını istemiş, Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir
meclisin toplanacağını bildirmiştir (Öztaş, 2016: 28). Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması,
Milli Mücadele'de bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Savaşı ile ilgili
kararların alınmasında milletimizin tek temsilcisi olmuş ve Millet Meclisi'nin açılması ile millet
hâkimiyetine dayalı yeni bir devletin temelleri de atılmıştır (Öztaş, 2016: 32). Türkiye Büyük Millet
Meclisi, 23 Nisan 1920, açılışından bir gün sonra, 24 Nisan 1920’de Ankara milletvekili Mustafa
Kemal Paşa meclis başkanı seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile meclis
kararlarını yürütecek bir hükümet kurulmalıydı. 24 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne verdiği önergede; hükümet kurmak zarurîdir ve Mecliste yoğunlaşan milli iradenin,
doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek teme ilkedir, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur, diyerek Meclisin Milletin temsilcisi olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır. Bu önergeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme
yetkilerini kendinde toplar ve Meclis’ten seçilerek görevlendirilecek bir heyet, hükümet işlerine bakar.
Meclis Başkanı, bu heyetin de başkanıdır. Önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilmiştir (Öztaş, 2016: 30-31). Türk İstiklal Savaşı yakın sebepleri ile 15 Mayıs 1919’da Yunan
ordusunun İzmir’i işgali ile başlar. I. Dünya Savaşı’nda 20 milyonu aşkın insan savaş içinde ölmüş,
savaş sonrası yayılan İspanyol gribi yüzünden de 30 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir.
Savaşın sonunda; Rusya’da Çarlık rejimi yıkılarak, Bolşevik İhtilali ile Sovyetler kuruldu. Alman
İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Böyle bir ortamda
Mustafa Kemal 1919 Mayısında Samsun’a çıktı. Amasya Genelgesi ile ulusal egemenliğin esaslarını
belirleyen ilkesi; Millet egemenliği Erzurum-Sivas Kongreleri ve Büyük Millet Meclisinin açılışı ile
ortaya kondu (Aybars, 2014: 65). 1920 yılı yeni Türk Devleti’nin doğuşunun sancılı yılı oldu.
Mehmet Akif başta olmak üzere, kurulan nasihat heyetleri şehir, kasaba, köyleri dolaşarak İstiklal
Savaşı’nın önemini halka anlatmaya ve Milli Mücadeleye katılmaya davet ettiler (Aybars, 2014: 67).
Atatürk liderliğinde kazanılan Türk Kurtuluş Savaşı, yalnızca Türkiye’nin Batılı emperyalist
devletlerin zulmünden kurtarılması değil, aynı durumda bütün Doğulu milletlerin kurtarılması yolunda
örnek bir savaş olmuştur. Bu nedenledir ki, anti-emperyalist ve anti-kolonyalist bir niteliğe sahip olan
Atatürkçü hareketin içeride uygulama alanına koymaya çalıştığı anayasal, sosyal ve kültürel politika
ile paralellik içindedir. Dışarıya karşı politikasını Misâk-ı Millî ile ortaya koyarken, içerideki
politikasını da Halkçılık Programı ile ortaya koymaya çalışmıştır. Böylece, Kemal Atatürk’ün tam
bağımsız bir Türkiye ideali tarihteki yerini alacaktır (Oral, 2018: 3-16).
İstiklal Savaşımızın özeti ve aynı zamanda Türk Tarihinin de geçmiş ve gelecekteki değerlerini
ve heyecanını, kültürünü taşıyan İstiklal Marşının Şairi Mehmet Akif yalnız bir büyük şair değil; millî
bir şahsiyet ve büyük bir vatanseverdir. İstiklâl Marşı da millî andımız ve millet olarak ortak
değerimiz ve milli mutabakat metnimizdir. Mehmet Akif Ersoy TBMM İlk Dönem Burdur
Milletvekilidir. TBMM Milletvekilleri Albümünde, hakkında şu bilgiler yer almaktadır:
“Mehmet Akif Bey (ERSOY) Bayramiç 61 - 1874, Tahir - Emine Şerife - Medrese, Mülkiye
İdadisi, Baytar Mektebi Âlisi (Veteriner Yüksek Okulu) - Arapça, Farsça, Fransızca - Edebiyat, Şair
ve Yazar – Orman, Maadin ve Ziraat Nezâreti Fen Heyeti Baytar Müfettiş Yardımcısı, Türkçe
Öğretmeni, Maadin ve Ziraat Nezâreti Fen Heyeti Baytarlık İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı, Sırat-ı
Müstakim Dergisi Başyazarı, Sebilü'r-Reşat Başmuharriri,
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Dâru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Osmanlı Edebiyat Öğretmeni, Dârü'l-Hikmet Başkâtibi – I.
Dönem Burdur Milletvekili (Biga’dan seçilmişse de Burdur’u tercih etmiştir.) - Maârif Encümeni
Reisi – İstiklâl Marşı şairi - Evli, 5 Çocuk.63 Ölüm Tarihi: 28.12.1936.1
Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden olan millî marşımız son kıtası 5 mısra olmak üzere dörder
mısralık 10 kıtadan oluşmaktadır. İstiklâl Marşında en çok ortaya konan değerler istiklâl, Hakka
tapma, hürriyet ve imandır. Bayrak bağımsızlığın sembolüdür. Cephede verilen savaşın stratejisi adeta
şiirde de uygulanır. Cephedeki askerin zaferden emin psikolojisi marşın duygu yönünü meydana
getirir. Milli Mücadelede Türk milletinin duyduğu heyecanı, taşıdığı ümit ve imanı İstiklâl Marşından
daha güzel dile getiren başka bir şiir yoktur. Türkün ölüm kalım savaşının hatırası olan bu marş, aynı
zamanda o eşsiz kahramanlığı en iyi aksettiren bir destan olarak da görülebilir. (Özyürek, 2019: 403).
İstiklâl Marşımız, bütün Türk milletinin ortak mutabakat metnidir. Bizi millet yapan temel
bileşenlerimizden biridir. Marşımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin üzerinde kurulduğu
toprakların savaşla tekrar vatan yapılmasının bir belgesidir, devlet ve vatanımızın tapusudur. Zira bu
metin, Türk milletinin ayakta kalma mücadelesinin en kızıştığı bir dönemde, Türk’ün tarihe karşı
direniş kararlılığının zirvede olduğu bir sırada üretilmiş Türk millî ruhunun ortak heyecanının, ortak
iradesinin, ortak hassasiyetinin bir ürünüdür (Çetin, 2014: 26). 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi
sonucunda ülkemiz, fiilen İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, gibi emperyalist Batılı Haçlı orduları
tarafından işgal edildi. Mustafa Kemal Paşa, istiklal mücadelesine hazır gördüğü Türk milletinin
önüne düştü, milleti Kuva-yı Millîye hâlinde örgütleyerek dünya tarihinin ender gördüğü büyük
destansı bir mücadeleyi başlattı. “Ya istiklal ya ölüm!” ilkesiyle Türk’ün Haçlı emperyalist ordularına
boyun eğmeyeceğini, tarihten silinemeyeceğini, asil Türk duruşunun ne olduğunu dünya âleme
gösterdi. Atatürk’ün kutsal millet mücadelesine Türk’ün asil ve korkusuz evlatlarından biri olan
Mehmet Âkif de destek verecektir. “Halkın bizim tarafımızdan aydınlatılmaya ihtiyacı varmış, kalkın
gidiyoruz, burada durmak zamanı değil”, diyerek İstanbul’dan ayrılarak Anadolu mücadelesine fiilen
katılmıştır. Ayrıca pek çok illere giderek camilerde verdiği vaazlarıyla, halkı istiklaline sahip çıkması
için uyarmış ve Kuva-yı Millîye saflarında vatan savunmasına davet etmiştir (Çetin, 2014: 26).
İstiklal Marşı, korkma diyerek başlar. Korkmak kelimesine Türkçe Sözlükte dört anlam verilmiş olup;
Korku duymak, Kaygı ve endişe etmek, yapamamak ve cesaret edememe gibi. Korkma kelimesinin
İstiklâl Marşı’mızda endişelenmek ve kaygı duymak anlamında kullanıldığı açıktır (Duymaz, 2014:
6). Hilal, yeni doğmuş ay demek olup, aynı zamanda Türk Bayrağının önemli bir unsurudur. Şiirde,
“hilal” e Türk milletini temsil etme gücü verilmiştir. Şiir devamında Türk milletinin geçmişte var
olduğuna, şimdi ve gelecek zamanda da var olmaya devam edeceğine inandığı hür yaşamak özelliğini
dile getiriyor. Batının çelik zırhlarına, gemilerine, silahlarına karşı, benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var diyerek Şair, Türk milleti adına konuşmaya devam ederek milletin manevi gücünün ve
imanının sağlamlığını ortaya koymaktadır. Mehmet Akif, Arkadaş diyerek, bir nida/ünlemeyle
başladığı okuyucuların dikkatlerini alçakların yurdumuza asla uğratılmaması konusunda dikkat
çekmek istemektedir. Alçak, kelimesi, şiirde, mecaz yoluyla, bile bile en kötü, en ahlaksızca
davranışlarda bulunan, aşağılık, namert, rezil, anlamlarını taşıyan düşman anlamına gelmektedir.
Burada kelimeyi mecaz anlamıyla kullanıldığı açıktır. Şair, vatan toprakları, üzerlerine basılıp
geçilecek yerler olmadığı, O yerlerin, şehitlerin kanlarıyla sulandığını anlatmaktadır. Vatanı yine
cennete benzeterek, Cennet kadar güzel olan vatan uğrunda herkesin kendini feda edebileceğini ortaya
koymaktadır. Cennet kadar güzel olan vatanı korumak için, gerektiğinde her Türk’ün canını severek
verebileceği yüksek şehitlik duygusunu işlemektedir. Şiirde ruhunun emelini dile getiriyor ve ancak
kelimesi ile de emelinin sadece bu olduğunu ve bu emelin bir yönüyle cami ve mescit gibi ibadet
edilen mabedinin göğsüne, düşman elinin değmemesi olarak ifade etmektedir. Daha geniş anlamıyla
da, vatanın bütünü kastedilmektedir. Şiir, sanki zaferden sonra bir şehidin dilinden dökülüyor gibi,
zaferi gören şehidin tek bir mezar taşı kalsa bile onun Allaha şükredeceğini anlatmaktadır. Şair son
kıtada bayrağımıza sesleniyor. Bayrağımıza seslenirken parça – bütün ilişkisini göz önünde
bulundurarak onun bir parçası olan Hilal’i söylüyor, bayrağımızın bütününü kast ediyor. Son kıtada
bayrağımız için kullandığı sıfat şanlıdır. Zaferin kazanılacağına inandığı için, bayrağın da kazanılan
zaferin sevincine katılmasını istiyor. Mehmet Akif, Millî Mücadele’nin zaferle sona ereceğine, daha
1
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mücadele sürerken kesin olarak inanmıştır. İstiklal Marşı’nın en büyük değeri, hiç şüphesiz “tarihî”
oluşundandır (Duymaz, 2014: 1-40). İstiklal Marşımız, hem Türk Tarihinin derinliklerini hem Milli
Mücadele Dönemini ve hem de Türk milletinin geleceğini kapsayan, yüksek değerleri, manevi gücü
ve milli heyecanımızı taşımaktadır. Bu yönüyle Milli Mücadelede moral kaynağı ve milli enerji
oluştururken, milletimiz ve gençliğimiz için şimdi ve gelecekte de moral kaynağı, enerji ve manevi
güç olarak yaşayacaktır.
KAYNAKÇA
Aybars, Ergün (2014). “Türk İstiklal Savaşı’nın Değerlendirilmesi”, Türk İstiklal Harbi’nde Kuvayı
millîye, Düzenli Ordu ve Cepheler (16 Mayıs 2014), Ankara Genelkurmay Basımevi, s. 64.
Belen, Fahri (1983). Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara.
Çetin, Nurullah (2014). “İstiklâl Marşı’mızı Anlamak”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Türkoloji Dergisi, 21/2, s.25-92,
Duymaz, Recep (2014). “İstiklal Marşı’mıza Yakından Bakış”, Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, C.4, S. 7, s.1-40.
Jaeschke, Gotthard (1970). Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mondoros’tan Mudanya’ya Kadar,
Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Oral, Mustafa (2018). “Türk Kurtuluş Savaşı’nın Tarihsel Konumu”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi Dergisi, 1 / 2, s.3-16.
Özyürek, Mustafa (2019). “Mondros Mütarekesi'nin Uygulanması ve İstanbul'un İtilaf Kuvvetlerince
İşgali (13 Kasım 1918)”, 19 Mayıs’ın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklâli Uluslararası
Sempozyumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının ve Millî Mücadele’yi
Başlatmasının 100.Yıldönümü Münasebetiyle 15-18 Mayıs 2019, Ankara, s.403.
Öztaş, Seza (2016). Türk ye Büyük M llet Mecl s 'n n Açılışı Ve Hükümet Kurulana Kadar İlk
Çalışmaları, IJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture), S.1, s. 2328.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE MEHMET AKİF ERSOY
Mustafa KILINÇ & Firdevs SAVİ ÇAKAR

Giriş
Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olarak yaşama iradesini ortaya
koymasında aktif rol oynayan, İstiklâl Marşı’mızı ve yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u anlamak ve
anlatmak değerler eğitiminin odaklarından birisi olmalıdır. Günümüzde daha fazla önem kazanan
istiklâl, vatan, hürriyet, bayrak gibi millî değerlerimizi korumak için başta eğitim olmak üzere bütün
toplumsal kurumların aynı hassasiyetle davranması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi ve Kapsamı
Toplumun şekillenmesinde ve toplumsal değişimin sağlanmasında şüphesiz ki temel güç her
dönemde eğitim olmuştur. Eğitim ve öğretim sürecinin toplumun değişim ve hedefleri ile uyumlu
olması, toplumun ihtiyaç duyduğu gelişmeleri sağlayacak bireylerin yetişmesi için önemlidir.
Gelişmiş toplumun en önemli özelliği, iyi yetişmiş, toplumsal değerlere duyarlı bireyler ile geçmişi ve
bugünü harmanlayarak geleceğini şekillendiren dinamik bir yapısı olmasıdır. Bu bütünleşmeyi
sağlamanın önemli adımlarından birisi ise toplumsal yapının temelini oluşturan değerleri, bu değerler
ile özdeşlemiş örnek ve kahraman kişileri gelecek kuşaklara öğretmek, onların kişiliğinin ve
dünyasının şekillenmesinde birer mihenk taşı olarak yer almasını sağlamaktır.
Bu süreçte eğitimin geçmişten aldığı güçle gelecek hedeflerini sürekli olarak güncellemesi,
toplumun önünde bir lider olarak değişimin ve gelişimin anahtarı olması gerekmektedir. Bunun için
ise eğitim kurumları sadece bilişsel hedeflere ulaşmanın ötesine geçerek, insanı diğer varlıklardan
üstün kılan ortak değerlerini de ön plana çıkarmak için çaba göstermelidir. Çünkü, toplumsal ve insani
değerlerden soyutlanmış bir eğitim sisteminin görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini söylemek
mümkün değildir (Dilmaç, 1999). Eğitim temelde, asgari olarak iyi bir hayat, iyi bir insan ve iyi bir
toplum oluşturmak adına gösterilen bir çaba olarak (Maslow, 1996) değerlerin aktarılmasında en
önemli güçtür.
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına baktığımızda; “Bütün bireyleri: Türk Milletinin millî,
ahlaki, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak
yetiştirmek ve beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek” ifadeleri dikkat çekmektedir (M.E.B, 1973). Burada da
vurgulandığı üzere Türk Milli Eğitimi’nin eğitim sürecinin hedefleri arasında büyük yer tutan değerler
eğitiminde tarihsel, milli ve manevi olarak Türk milletinin benliğinde ve kimliğinde büyük yer
edinmiş kişilerin yer alması, bu değerlerin aktarılmasında çok daha etkili olmaktadır.
Halstead (1996) değerleri, davranışlara rehber olan, kararları veya inançları değerlendirmede
referans alınan, kişisel bütünlük ve kimlikle yakından ilişkili olan ilkeler, temel kanaatler, idealler,
standartlar ya da yaşamsal tutumlar şeklinde tanımlamaktadır. Toplum hayatını şekillendiren en büyük
etkenlerden biri olan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerekmektedir. İnsanlar belirli değerlere
sahip olarak doğmazlar, dolayısıyla değerlerin aktarımı hayatın içinde planlanarak veya planlanmadan
farklı şekillerde gerçekleşir (Yeşil ve Aydın, 2007). Bireyin sahip olduğu değerler, iyiyi ve doğruyu
ayırt edebilmesini ve buna göre davranmasını sağlayan unsurlardır. Bu nedenle, değerlerin insanın
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yaşama bakış açısının ve davranışlarının temelini oluşturan bir kavram olduğu söylenmektedir
(Şişman, 2002). Genel olarak değerler, dürüstlük, hoşgörülü ve cesur olma, barışçıl, eşitlikçi, gerçekçi,
iyi-güzel, adil olma gibi özellikler ile tanımlanırken (Zajda, 2009, XIV), bu değerlerin etkili bir
şekilde nasıl kazandırılacağı önemlidir. Değerlerin öğretimi ile ilgili günümüze kadar birçok farklı
yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşımların bazısı değerlerin doğrudan öğretimine yönelikken, bazısı da
akıl yürütme sorgulama ve yansıtıcı düşünme süreçlerine ağırlık vererek değerlerin düşünme ve karar
verme süreci olarak kazanımına yöneliktir (Aladağ, 2009).
Millî Eğitim Bakanlığı değerler eğitimini “toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine
bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal
ve manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılması” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle,
değerler eğitiminin amacı bireylerde değerlerin gelişimini çok yönlü olarak desteklemektir.
Türkiye’de değerler eğitiminin hedeflediği değerler; yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü,
misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı
olma, adil olma, paylaşımcı olma (MEB, 2010) şeklinde sıralamıştır. Bu değerlerin kazanılmasında
özellikle toplumun tüm kesimlerine hitap eden, milli bilincin ve kimliğin oluşmasın katkı sağlayan,
onun vazgeçilmez bir parçası olmuş, lider, dürüst, milletin temel değerlerini yaşayarak göstermiş
kişiler ve modeller ile öğretimi, değerler eğitimi açısından en etkili yollardan birisi olacaktır.
Değerlerin kazandırılmasında okulların yanında devlet, aileler, yerel çevre, akranlar, medya gibi
diğer toplumsal kurumlar da etkilidir. Değerler eğitiminde kullanılabilecek birçok formal ya da
informal yöntem bulunmakla birlikte özellikle çocuklarda etkili öğrenmede önemli yollardan birisi
model alma ve taklit etmedir. Sosyal ve zihinsel öğrenme sürecinde de kapsamlı olarak tanımlandığı
üzere gözlem yoluyla öğrenme, insanların çevresindeki kişilerin davranışlarını gözlediklerini, bu
gözlemlerden bazı sonuçlar çıkararak kendileri için yararlı olan durumlarda davranışı gösterdiklerini
öne sürmüşlerdir (Erden & Akman, 1998). Bundan dolayı sosyal öğrenme kuramı, insan
davranışlarının, bilişsel, davranışsal ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleştiğini
savunmaktadır (Ergün, 2004). Burada çocukların çevresindekilerin değerlerini doğrudan ya da dolaylı
olarak gözleyerek öğrendikleri yetişkinler tarafından unutulmamalıdır.
Eğitimin en büyük amaçlarından birisi, öğrencilere yaşamları boyunca kendi kendilerini
eğitebilmeleri için gerekli entelektüel araçları ve kendini düzenleme kapasitelerini kazandırabilmektir.
Sürekli gelişen eğitimsel teknolojiler ve bilimsel değişimlerin hızı, kendi kendini düzenleyerek
öğrenme için gerekli öz-yeterlik algısının önemini ve önceliğini artırmıştır (Bandura, 2002). Sosyal
öğrenme kuramı, öğrenme sürecinde insanların beklentileri, anlayışları, bilgileri, kendi kendilerini
memnun etme ve kritik yapma duygularının önemini vurgulamaktadır. Böylece kuram, insanların
sadece nasıl beceri ve yeterlik kazandıkları ile ilgili değil birbirlerine tutum, değer ve fikirleri nasıl
yaydıklarını anlamamızla ilgili geniş bir görüş açısı sunmaktadır (Korkmaz, 2003). Bu kapsamda
değerler eğitimini yapılandırırken sosyal öğrenmenin ilkelerinden yararlanmak oldukça yararlı
olacaktır.
Nitekim değerler eğitiminde çocukların ve yetişkinlerin büyük bir hayranlıkla model aldığı
Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy gibi milli ve manevi değerleri ile hem ulusal hem de
uluslararası alanda saygınlık kazanmış, toplumsal değerlerle bütünleşmiş, idealist, yaşam biçimi ve
başarıları ile bu değerler ile özdeşleşmiş kişilikleri değerler eğitiminin bir parçası olarak almak
oldukça önemlidir. Bu kişiliklerin daha fazla çocuk ve genç tarafından model alınması, bu kişiler
özelinde toplumsal ve kişisel değerlerin içselleştirilmesinin sağlanmasında çok daha etkili olacaktır.
Değerler Eğitiminde Mehmet Akif Ersoy
Şüphesiz Mehmet Akif Ersoy gerek kişiliği gerekse Türk milleti için manevi değeri ile çok kez
anlatılmış ve anlatılmaya devam edecektir. Bu çalışma kapsamında değerler eğitiminde Mehmet Akif
Ersoy’un çocukluktan yetişkinliğe örnek bir rol model olarak sunulmasının önemi üzerinde
durulmaktadır. Çünkü değerler hem toplumsal hem de bireysel düzeyde benliğimizi oluşturmak ve
kimliğimiz tanımlamak için önemli araçlardır. Bu çerçevede örnek alabileceğimiz kahraman, güçlü,
karakterli, eşsiz ve saygın kişilerin olması toplumda bireylerin kendi değerlerini daha iyi
tanımlamalarına yardımcı en temel kaynaklardır.
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2020 Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan “İstiklâl Marșı'mız ve Mehmet Âkif Ersoy
Etkinlikleri El Kitabı)” Mehmet Akif Ersoy şu şekilde anlatılmaktadır:
“İstiklâl Marşı şairi, gazeteci, yazar, mütercim, müderris; fikir, sanat, ahlak ve dava adamı;
baytar, Millî Mücadele’nin manevi lideri Mehmet Âkif Ersoy; Türk milletinin bağımsızlık ruhunu
kişiliğinde somutlaştırmış, sözü ve eylemi bir olan ideal bir şahsiyettir. Milletimizin her bir ferdinin
tanıdığı, sevdiği, bağrına bastığı; ülkemizde eseri en çok basılan ve okunan şairlerden biridir.
Mehmet Âkif yalnız şiiri ile değil örnek ahlakı ve şahsiyeti ile de büyük bir adamdır. Vatan
mücadelesine katılarak Anadolu başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde müdafaa ve istiklal
şuurunu ayağa kaldırmak için çırpınmıştır. Bu aziz millet, onun kıymetini elbette bilmiş ve İstiklâl
Marşı şairini gönül tahtına oturtmuştur (Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, MEB, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı).
Metinde de açıkça vurgulandığı üzere, Mehmet Akif Ersoy’un değerler eğitimi kapsamında
sadece çocuklarımıza değil büyüklerimize de anlatılması gereken birçok özelliği vardır. Liderlik,
bağımsızlık, kendini adamışlık, dürüstlük, idealist, sevilen ve saygı duyulan, örnek kişilik ve ahlaki
tutum, mücadeleci olmak, vatan ve millet sevgisi gibi.
Yine kitabın girişinde şöyle devam etmektedir: “O’nu Türk milletinin gönlündeki yerine
yerleştiren, kendi şahsiyetinde topladığı üç unsur vardır. Bunlar; eserlerine taşıdığı dosdoğru yüreği,
sözü, tavrı, yüce değerleri hatırlatmada uyarıcı bir vazife üstlenen idealist kişiliği ve elbette İstiklâl
Marşı’mızın şairi oluşu şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca O; ilim ve sanatın yanı sıra dürüstlük, iffet,
merhamet, alçak gönüllülük, sadakat, adalet gibi insani meziyetlerin hepsine birden sahip olan ideal
bir şahsiyettir” (Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı)”. Metinde
vurgulandığı üzere kişiliği, yaşamı ve eserleri ile kendisi de milletimizin en önemli değerlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Bu özelliklerin her birinin değerler eğitiminde bireylere kazandırılmaya
çalışılmasının günümüzde giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir.
Türk milletinin en büyük değerlerinden biri olan Atatürk ile Mehmet Akif Ersoy arasındaki
ilişkinin odağında yer alan vatan ve millet aşkı onların millî mücadeledeki birlikteliklerinin de
temelini oluşturmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan İstiklal Marşı hakkında Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleri söylemiştir:
“Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de
unutturmak lazımdır”. Benim en etkilendiğim ve istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir
manası
olan
mısralar şunlardır:” Hakkıdır hür
yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal! Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz”
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy,
2003). Burada da Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda Türk milletinin temel değerlerini ve milli
bilincinin gücünü ne kadar iyi yansıttığı Atatürk tarafından da vurgulanmaktadır.
“Mehmet Âkif Ersoy bir taraftan dergi çıkaran, diğer yandan üniversitede talebeye ders veren,
beri yandan camide millete vaaz eden, mahallede, kahvehanede ahaliye bilinç aşılayan, ihtiyaç
duyulduğunda ülke dışında görevlendirilen, yeri geldiğinde milletin mebusu olan, gerektiğinde
cepheye savaşa koşan tam bir meydan, toplum ve mücadele adamıdır” (Çetin, 2012) şeklinde
vurgulanan yine O’nun değerleri ve kişiliği üzerine söylenenlerdir. Âkif, herkesin güvenebileceği ve
herkesin, arkasını rahatlıkla yaslayabileceği bir zenginliğe sahip nadir insanlardan biridir (Kara,
2007). Çünkü o, fikirleri ile hayatı arasında çelişki yaşamayan bir kişiliktir denmektedir (Okay,
2015).Tüm bu anlatımlarda Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı, kişiliği ve neden milli bir değer olduğu
vurgulanmaktadır ve bu değerin çocuklara ve toplumun tüm kesimlerine öğretilmesinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
Öneriler
-Eğitim ve öğretim sürecinin bir parçası olarak gerek ders içi gerekse ders dışı etkinliklerde
öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamalarına yönelik etkinliklerin yapılması ve bu
etkinliklere öğrencilerin aktif katılımını sağlanması, sadece anlatılması yerine uygulamalı olarak bu
etkinliklerde Mehmet Akif Ersoy’un değerlerini yaşamalarına fırsat verilmesi,
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-Eğitim kurumlarında sağlanan öğrenme deneyimlerinin okul dışı öğrenme alanlarına transfer
edilmesi için aile başta olmak üzere tüm toplumsal kaynakların bu sürece dahil edilmesi,
-Değerler eğitiminin sadece okulda bir ders olarak öğrenilmesinin yeterli olmayacağı göz önüne
alınarak, çocuğun yaşamındaki tüm diğer alanların harekete geçirilmesi, aile, sosyal değerler, kültür,
medya, vd.
-Çocukların çok fazla maruz kaldığı medya, teknolojik araçlar ve dijital kaynaklarla değerler
eğitiminin desteklenmesi, hazırlanacak dijital etkinliklerle Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif
Ersoy gibi milli değerlerin öğretiminin desteklenmesi,
-Değerler eğitiminin en önemli boyutu duyuşsal eğitime daha fazla odaklanılarak, kazandırılmak
istenen hedeflerin çocukların gelişimlerine uygun yöntem ve tekniklerle uyumlu şekilde verilmesi
yararlı olacaktır.
- Değerlerin en iyi yaşamın içinde öğrenildiği düşünüldüğünde, çocukların Mehmet Akif Ersoy’u
yaşamı, kişiliği, eserleri, fikirleri, değerleri ve vatan aşkı ile bütünleştirerek anlamaları ve öğrenmeleri
ve yaşamlarında uygulamaları sağlanmalıdır.
- Değerler eğitiminin etkisinin en fazla olduğu ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki gruplar
üzerinde yapılacak değerler eğitimi çalışmalarından daha olumlu sonuçlar alınacağı unutulmamalıdır.
-Son olarak Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” sözü
sadece sözde kalmamalı, eyleme geçirilmelidir.
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CENK ŞARKISI’NDAN İSTİKLÂL MARŞI’NA
BİR DESTAN ŞAİRİ OLARAK MEHMET ÂKİF ERSOY
Mustafa ÖZÇELİK

1911-1913 yılları hem Trablusgarb (1911-1912) hem de Balkan savaşlarının (8 Ekim 1912 - 30 Mayıs
1913) üzerine tartışmaların yapıldığı yıllar oldu. Mevcut durum karşısında çözüm yolları aranmaya
başlandı. Meydana çıkan gelişmelerden biri de 1 Şubat 1913’te Müdafa-yı Milliye cemiyetinin kurulması
oldu. Dernek için oldukça kapsamlı amaçlar belirlemişti. Bunların başında ise savaşan orduya destek olmak
düşüncesi geliyordu. (Polat, 1991:33)
Konuya böyle bir giriş yapmamızın sebebi, bu cemiyetin bir toplantısına Mehmet Âkif’in de davet
edilmesi ve onun da bu daveti kabul edip cemiyete üye olması ve burada umumi kâtip olarak göreve
başlamasıdır. (Polat, 1991:59) Bu yıllar, Balkan harbinin devam ettiği yıllardır. Âkif’in İstiklâl Marşıyla
tamamlandığını düşündüğümüz destanın ilk şiirinin yazılmasını sağlayacak olan sohbet işte o süreçte
gerçekleşir. Süleyman Nazif’in “Mehmet Âkif” kitabında anlatıldığına göre Müdafa-yı Milliye Neşriyat
şubesi reisi Recaizâde Mahmud Ekrem, Âkif’ten “Şehnâme” benzeri “bir millî destan” yazmasını ister.
Çünkü milletlerin böyle zamanlarında destanlar önem taşırlar. Destansız kavimler ise “tarih-i akvamda birer
yetim-i müebbed kalırlar. Firdevsi’nin Şehnâmesi, kavminin habide-i a’sar olan ruhunu diriltmiştir. Bizim
de bu felaketler karşısında direnişimiz sağlayacak ve dirilişimize imkân verecek bir destana bu yüzden
ihtiyacımız vardır. Mücadele etmemiz ne kadar önemliyse mücadelenin destanlaştırılmasın da o kadar
önemlidir.” (Nazif, 2016:10)
Recaizâde’ye göre bu teklifin Mehmet Âkif’e yapılması “bu yolda bir eserin ibda’ı için vücudu
muktetazi evsaf ve şerait”in onda bulunduğuna inanılmasındandır. Bu inancın oluşmasında ise Akif’in
zaten o süreçte bu beklentiye uygun şiirler yazmaya çoktan başlamış bulunması gelmektedir. Bunun ilk
örneği birazdan sözü edilecek olan ve 17 Ekim 1912’de kaleme aldığı “Cenk Şarkısı” olmuştur. 9 Ocak
1913-22 Mayıs 1913 tarihleri arasında ise “Hakk’ın Sesleri” kitabında yer alan şiirleriyle edebi
kamuoyunda da büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. İşte olup bitenlerden derin üzüntü duyan edebi muhitler de
sonradan olacakları da sezmişçesine aralarından bir şairin bunları kaleme alması beklentisi içine girmişti.
Ümit bağladıkları şair ise Âkif’ti. Zira “hakk’ın Sesleri” kitabındaki şiirleriyle bunu
yapabileceğini/yazabileceğini göstermiştir. Nitekim o bahsin sonunda Süleyman Nazif, sözü şöyle
bağlamaktadır. “Üstad-ı Ekrem’in taleb ve emrettiği şeyi biz hepimiz Safahat şairinden rica etmeliyiz.”
(Nazif, 2016:10)
Fakat bu noktada iki şeye açıklık getirmek gerekiyor. Âkif, destansı şiirlerine bu konuşma üzerine
başlamamış, sözünü ettiğimiz kitabıyla zaten bu tür şiirler yazmaya başlamıştı. Kendisine yapılan o teklif
olsa olsa bu azmini güçlendirmiş olabilir. İkinci husus, Âkif’in bu süreçte ve sonrasında yazdığı/yazacağı
şiirler bir destan özelliği taşımakta mıydı konusudur. Bunun için de destan türünün ne anlama geldiğini
hatırlamamız gerekecektir.
Destan Türü ve Âkif
Bir edebiyat türü olarak destan kelimesi “Büyük, olağanüstü toplu veya ferdi kahramanlık olaylarını
uzun ve manzum olarak anlatan tür” olarak tarif edilir. (Doğan, 1990: 249) TDK sözlüğünde ise buna yakın
bir tarifin yanında destan terimini çağdaş edebiyat bağlamında da ele alarak kelimeye “Çağdaş Türk
edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri”
şeklinde bir açıklama getirmektedir. (https://sozluk.gov.tr/) Safahat’ın bütünü dikkate alındığında onun bu
iki açıklamaya da uygun bir özellik taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Çünkü Âkif, klasik manada bir destan
şairi olma özelliğini tam olarak taşımasa bile “kahramanlık” kavramından hareket ettiğimizde başta bu


Eğiitmci/yazar.
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kavram olmak üzere milletimizin son asırda yaşadığı başta savaşlar olmak üzere her türlü hadiseyi dile
getirdiği görülmektedir. Bu yüzden onu “bir destan şairi” olarak görmememiz hiç hiçbir sebep kalmaz.
Diğer yandan yaşadığı dönem de Âkif’in şahsiyeti de buna müsaittir. Çünkü Mehmet Âkif, bu
hadiselere ilgisiz kalacak bir anlayışta değildir. Onun yaşadığı ve eser verdiği yıllar, (1873-1936)
toplumumuzun en trajik olaylarının hem büyük bir çözülmenin hem de bunun önüne geçmek için verilen
büyük mücadelelerin olduğu yıllardır. O, henüz dört yaşında iken, bir yıl sonra mağlubiyetimizle neticelen
93 harbi başlamış ardından Rumeli’den çekilişimizin acı sayfalarını teşkil eden1. ve 2. Balkan Harpleri
olmuştur. Bunu 1. Dünya Savaşı(1914-1918) ve bu savaş içerisinde yer alan muhteşem Çanakkale
savunması takip etmiş, 1. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetin ardından ise Mondros mütarekesiyle Anadolu
toprakları işgal edilmeye başlanmıştır. Bu olumsuz gidişat Millî Mücadele hareketiyle sona ermiş ve
Anadolu topraklarında yeni bir Türk devleti kurulmuştur. İşte özetlemeye çalıştığımız bütün bu
olanlara/olaylara bakıldığında bir destana konu olabilecek olayların bu süreçte yaşandığı ve “Safahat”ın
bunları anlatan şiirlerden oluştuğunu görülmektedir.
Destanın asıl parçaları
Âkif’in destan niteliği taşıyan dört önemli şiiri vardır. Bunların her biri üzerinde ayrı ayrı durulması
gerekmektedir. Fakat bunlar kitabî bilgilerin ötesine geçemeyeceği ve zamanın da elverişsizliği sebebiyle
sadece adları anılarak çok kısa bilgiler paylaşılacak, asıl olarak bunlardaki ortak dil, söyleyiş, anlam, tema
ve konular üzerinde durulacaktır.
1-Âkif’in bu tarz şiirlerden ilki “Yurdunu Allah'a bırak çık yola/Cenge deyip çek ki vatan kurtula”
mısralarıyla başlayan “Cenk Şarkısı” (Doğrul,1981: 552) şiiridir. Safahat nüshasındaki dipnottan şiirin 17
Ekim 1912’de yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu şiirde onun daha sonra İstiklal marşında ifade edeceği bazı
temaları bu şiirde de kullandığı görülmektedir. (Doğan, 2017: 131)
2-İkinci önemli şiir ise 18 Mart 1915’te yazılan “Meçhul şehid yahut Çanakkale Şehitlerine” şiiridir.
Bu şiir, El-Muazzama tren istasyonunda Kuşçubaşı Eşref’ten Çanakkale’deki zafer haberini duyunca
cephede savaşan askerlere hitaben yazılmış bir metindir. “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda
eşi?/En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi” mısralarıyla başlayan bu şiir, “Asım” kitabının en muhteşem
bölümünü teşkil etmektedir.
3-Bir diğer şiir ise Milli Mücadele yılları sırasında “muhtemelen komutanların arzusu üzerine”
1920’de yazılmış olan (Doğan, 2017: 131) “Ordunun Duası” (Doğrul, 1982: 104) şiiridir. “Yılmam
ölümden, yaradan, askerim;/Orduma, “Gazi” dedi Peygamberim.” Mısralarıyla başlayan bu şiir İstiklal
Marşının henüz yazılmadığı günlerde bir anlamda marş ihtiyacını karşılamıştır.” (Türinay, 2012: 927)
Yazılış tarihi ise 19 Haziran 1920’dir. (Özcan, 2008: 154)
4-Destanın asıl ve en muhteşem parçası ise İstiklâl Marşı’dır. Âkif, “İstiklâl Marşı”yla (Doğrul, 1981:
525) bir cephe, bir destan şairi olarak son sözünü söylemiştir. Bu şiirin 12 Mart 1921’de millî marşımız
olarak kabulü de onun hem muhtevası hem edebî yönüyle millî bir destan olarak kabul edildiğini
göstermektedir.
Diğer Parçalar
Mehmet Âkif’i bir destan şairi yapan şiirleri asıl olarak bunlardır. Ama gerek destanın ilk parçası
saydığımız “Ordunun Duası”ndan önce gerekse son parça olan “İstiklâl Marşı”ndan sonra yazdığı bazı
şiirler de yine destanın diğer parçaları olacak özelliktedir. Bu sebeple kısaca onlara da temas etme
gerekiyor.
1-Bunlardan ilki 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilanı üzerine Mithat Cemal Kuntay’la birlikte yazdıkları
“Üçüncü Orduya” şiiridir. Eserin ilk altı bendi Mithat Cemal’e son beş bendi Mehmet Akif’e aittir. Bu şiiri
muhtevasındaki mücadele, bundan duyulan üzüntü, bu durumdan kurtulma azmi, askere övgü, vatan, millet
temalarından dolayı “Cenk Şarkısı’dan önce yazılmış bir şiir olarak görmek mümkündür.
2-Bir diğer örnek metin ise “Hakkın Sesleri” kitabında yer alan manzumelerdir. Balkan harbinde
Rumeli’de Müslüman Türklere karşı yapılan büyük katliamların ardından Anadolu’ya göç başlayınca Âkif,
bu süreçte yaşanan elim olaylara kayıtsız kalmayarak biraz önce adını andığımız Safahat’ın 3. kitabını
teşkil eden “Hakkın Sesleri” kitabında bu şiirlerini bir araya getirmiştir. Bu uzun manzume de sonradan
yazacağı destani şiirler açısından bir “hazırlık manzumesi olarak görülmelidir.” (Okay, 1989: 104)
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3-18 Şubat 1915 tarihli “Uyan” başlıklı şiir de diğerleriyle benzer özellikler taşır. “Baksana kim boynu
bükük ağlayan?/Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman!/Kurtar o bîçâreyi Allâh için/Artık ölüm uykularından
uyan!” dörtlüğü ile başlayan bu şiir de Balkan harbinin başladığı bir sırada yazılmıştır. Şiir daha sonra
yazılacak olan “Cenge Giderken” marşını hatırlatmaktadır. Dolayısıyla İstiklâl marşına giden yolun önemli
duraklarından birini teşkil eder. (Türinay 2012: 934)
4-Mehmet Âkif, 1914 yılı sonu ile 1915 yılı başlarında Berlin’de yazdığı “Berlin Hatıraları” isimli
şiirindeki “Korkma/ Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme
bilmeyiz, yürürüz; “ mısralarıyla başlayan bölüm de benzer nitelikte bir şiirdir. Âkif, bu şiirinin bir yerinde
sözü Çanakkale’ye getirerek önce savaşın gidişatı ve akıbeti hakkındaki kaygılarını dile getirdikten sonra
şiirin sonlarına doğru Çanakkale Şehitleri için yazacağı büyük destan şiirin ilk müjdelerini “Şu
karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.Yakında kurtulacaktır bu cebhe...— Kurtulacak?..Demek
yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim...Demek ki ölmüyoruz...Haydi arkadaş gidelim” diyerek vatanını seven,
milletine güvenen bir şairin sezgisiyle verir.” (Okay, 1989: 112)
5-Mehmet Âkif’in bu türden bir başka şiiri de 30 Haziran 1922’de başlıksız olarak yayımlanan ve “O
yeşil toprağın ey yüzler ağartan (karesi) /Şimdi binlerce şehidin kanayan makberesi/Sana hasret kalan
evlâdın için dünyâda/ Varsa kahrolmadan ârâm edecek yer neresi?/Hani gök kubbenin altında görülmüş mü
eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi!/Ey benim her taşı bir ma'bedi îman yurdum,/Seni er geç bana
mutlak verecek ma'budum!” (Çantay, 2008:37) şeklindeki bir kıtalık şiirdir. Balıkesir’in Yunan işgalinin
sene-i devriyesinde Çantay’ın isteği üzerine kaleme alınmıştır.
İstiklâl Marşı Sonrasında Yazılanlar
1-Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’yla destan şairi olarak her ne kadar son sözünü söylemiş gibi görünse
de İstiklâl Marş sonrası yazdığı iki şiirde de benzer duyarlılığı yansıttığı görülür. Bunlardan ilki 15 Nisan
1921 tarihinde yazdığı “Süleyman Nazif’e” başlıklı şiirdir. Âkif, bu şiirini Süleyman Nazif’in Malta’da
yazdığı “Ruhum benim oldukça bu imanla beraber/Üç yüz sene dört yüz sene beş yüz sene bekler”
mısralarının yer aldığı şiirine cevap mahiyetinde yazmıştır. Şiir ““Beş yüz sene bekler mi? Nasıl
bekleyeceksin?/ Ruhun da asırlarca bu hüsranı mı çeksin?” beytiyle başlar ve “Saldırsa da kırk ehl-i Salip
ordusu, kol kol/Dört yüz yıl bu kadar milyon esir olmaz, emin ol” beytiyle biter. Fakat ana tema olarak
yurdun içinde bulunduğu kötü hal ve bu halden kurtulacağımıza dair ümit terennüm etmesi sebebiyle
diğerleriyle aynı bağlamda ele alınmalıdır. (Doğrul, 1982: 473)
2-Bu özellikteki başka bir şiir de 9 Mayıs 1921’de Taceddin Dergâhında Kurtuluş savaşının en
buhranlı günlerinde yazılan “Bülbül” şiiridir. (Türinay, 2101: 1240) “Osmanlı’nın dibacesi” olarak bilinen
Bursa’nın işgal edilmesi, Ankara’daki sıkıntıyı artırmış, kurtuluşa olan umudu azaltmıştır. Hatta bu haber
üzerine Ankara’daki Meclis kürsüsüne siyah bir bez örtülmüştür. Akif’e “Bülbül” şiirini yazdıran işte bu
karamsar hava olmuştur. (Doğru: 1999:117) “Bülbül” şiiri, genel havası itibariyle şairinin de söylediği gibi
bir “matem” şiiridir. Fakat bülbül motifiyle vatan ve hürriyet kavramlarını esas alarak bu mateme yol açan
esaretten ve işgalden kurtulmanın önemi üzerinde durulması bu şiir de Âkif’in o uzun destanının bir parçası
haline getirmektedir. Sezai Karakoç’un da dediği gibi İstiklâl Marşıyla birlikte “Bülbül şiir de bu ölüm
kalım günlerinin Safahat’a kattığı destan parçalarından biridir. (Karakoç, 1968:25) İşte bu şiirlerin tamamı
aslında İstiklâl Marşı’nda ifadesini tam olarak bulacak bir destanın parçaları gözüyle de okunabilecek
metinlerdir.
Şiirlerdeki Ortak Dünya
Âkif’in Safahat’ında o muhteşem destanın parçası sayılabilecek daha pek çok bölüm vardır.
Fakat İstiklâl Marşı’nın fikir ve ruh açısından altyapısını bu saydığımız bu şiirler daha belirgin olarak
vermektedir. Dolayısıyla bunlar, İstiklâl Marşı’nda ifadesini tam olarak bulacak bir destanın parçaları
gözüyle de okunabilecek metinlerdir. Bu metinlerin muhtevasındaki ortak duygu ve söyleyişlere
geçmeden önce diğer bazı ortak yönlerine değinelim:
1-“İstiklâl Marşı”, askerlere(orduya) armağan edilmiştir. Bu yüzden “Kahraman ordumuza”
ithafıyla başlar. Aynı şekilde “Cenk Şarkısı” şiiri de açık biçimde askerlere ithaf edilmiş ve şiirin
başlığının üstünde «Sebilürreşad cerîde-i İslâmiyesinin kahraman askerlerimize armağanı” şeklinde
bir ithaf cümlesi yer almıştır. “Ordunun Duası”, Berlin Hatıralarındaki ‘korkma” diye başlayan bölüm
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ve Asım’daki “Çanakkale şiiri” de konusu itibariyle askerler için yazılmış şiirlerdir. İstiklal Marşı
sonrasında yazılan “Bülbül” ve “Süleyman Nazif’e” şiirleri de iki vatanperver insana Çantay ve
Nazif’e ithaf edilmiştir. O dönemde ordu kavramı içine bütün bir millet girdiği için bu şiirleri de yine
ordu-millete ithaf edilmiş şiirler olarak okuyabiliriz. Keza Balıkesir için de yazılan şiir, kahraman bir
şehre ithaftır.
2-İstiklâl Marşı, bestelenmiş bir şiirdir. Aynı şekilde “Cenk Şarkısı”, “Ordunun Duası”,
“Çanakkale ve Bülbül” de öyledir. “Cenk Şarkısı”, Mustafa Cahit Atasoy, “Ordunun Duası” ve
“Bülbül”, Ali Rıfat Çağatay, “Çanakkale” şiiri de Sadettin Kaynak tarafından bestelenmiştir. (Özcan,
2008: 154)
3-“İstiklâl Marşı”, bestelendikten sonra orduya da tamim edilmiştir. Aynı şekilde “Ordunun
Duası” da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetince kabul olunarak orduya tamim olunmuştur.
4-Âkif, “İstiklâl Marşı”nı kitabına almamıştır. Aynı şekilde “Cenk Şarkısı” ve “Ordunun Duası”
ve Balıkesir için yazılan şiirler de Safahat’a alınmamıştır.
5-“Cenk Şarkısı”, Balkan savaşı sırasındaki Balkan topraklarındaki işgaller; “Ordunun Duası” ve
“Süleyman Nazif’e” şiirleri, Millî Mücadele yıllarındaki Anadolu’daki işgaller; “Bülbül” şiiri, Bursa
ve havalisinin işgali ve “Balıkesir için yazılan şiir” de Ege bölgesindeki işgaller üzerine yazılmıştır.
Çanakkale ile ilgili olanlar ise Gelibolu yarımadasında savaş sürerken yani işgale karşı mücadele
verilirken yazılmıştır. “İstiklâl Marşı” ise bütün bu olayların toplam hikâyesidir. (Doğan, 2006: 83-89)
6-“Cenk Şarkısı” ve “Ordunun Duası” da “İstiklâl Marşı” gibi dörtlükler halinde yazılmıştır.
Benzerlikler
1-Bu şiirlerin tümünde muhataplarına “iman, güven, cesaret ve ümit” aşılama gayreti vardır. Bu
durum, “Cenk Şarkısı”nda “Yurdunu Allah'a bırak çık yola/Cenge deyip çık ki vatan kurtula.”;
(Doğrul, 1982: 551) “Ordunun Duası”nda: “Allah u ekber! Gökten şehitler.”(…) “Yılmam ölümden,
yaradan, askerim;/Orduma, gazi dedi Peygamber'im.”(…) (Doğrul, 1982:554)Berlin Hatıraları’ndaki
Çanakkale ile ilgili bölümde ve İstiklâl Marşı’nda “Korkma…” kelimesiyle başlayan kısımda,
(Doğrul, 1082: 351) “Süleyman Nazif’e” şiirinde de “Saldırsa da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol,
/Dört yüz bu kadar milyon esîr olmaz, emîn ol.” (Doğrul, 1982: 471) gibi mısralarda iman ve güven
unsuru dile getirilmektedir.
2-Şehitlik ve gazilik, bu şiirlerde özellikle vurgulanan bir kavramdır. Bu durum “Cenk
Şarkısı”nda “Bak ne diyor, cedd-i şehidin, işit:”(..) Dinle: şehid sesleridir, rüzgârı!”, (…)Ey vatanın
şanlı gaza mevkibi,”(Doğrul, 1982:552) “Ordunun Duası”nda “Yılmam ölümden, yaradan,
askerim;”,(..) Orduma, «gazi» dedi Peygamber'im” (Doğrul, 1082:554)“Çanakkale” şiirinde “Şühedâ
gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... “, Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Ey şehîd oğlu
şehîd, isteme benden makber” (Doğrul, 1982:425) gibi mısralarda; “Süleyman Nazif’”e şiirinde “Hiç
bunca şehîdin yatarak gövdesi yerde”, “İstiklal Marşı’nda “, “Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan,
şühedâ!” mısralarında dile getirilmektedir. (Doğrul, 1982:471)
3-Batı medeniyeti eleştiri de bu şiirlerin ortak temalarından bir diğeridir. Bu durum, “Cenk
Şarkısında “Öyle satır at ki kuduz Bulgar'a/Bir daha Osmanlı'ya güç sırtara!”; (Düzdağ1981:
552)“Ordunun Duası”nda “Putları Allah tanıyanlar, aman, Mescidimin boynuna çan
asmasın.”(Düzdağ, 1981:554) “Berlin Hatıraları”ndaki “Çanakkale” şiirinde “Hudâ'yı boğmak için
saldıran cünûn-i beşer;” “Nerde -gösterdiği vahşetle «bu: bir Avrupalı!» /Dedirir- yırtıcı, his yoksulu,
sırtlan kümesi, Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini”,
(Düzdağ, 1981: 427)“Süleyman Nazif’e” şiirinde “Garb'ın ebedî gayzı ederken seni me'yûs, Saldırsa
da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol” (Düzdağ, 1981:471) ” Bülbül’de “Serâpâ Garb'a çiğnettim de
çıktım hâk-i ecdâdı! Şenâ'atlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın; Dolaşsın, sonra, İslâm'ın haremgâhında nâ-mahrem” (Düzdağ, 1981:473), “İstiklâl Marşı”nda “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış
canavar” (Düzdağ, 1981: 525) mısraları bu eleştirin en vurucu söyleyişleridir.
4-Vatan ve bayrak hürriyet, özellikle üzerinde durulan kavramlardır. “Cenk Şarkısı”nda “Cenge
deyip çek ki vatan kurtula.” Gör ne mübarek yer, uğurlar ola. «Düşmana çiğnetme bu toprakları”
(Düzdağ, 1981:552) , “Ordunun Duası”nda “Yurduma tek düşman ayak basmasın”, (Düzdağ,
1081:554) “Süleyman Nazif’e” de “Can gitti, vatan gitti, bıçak dîne dayandı; Dört yüz bu kadar
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milyon esîr olmaz, emîn ol” (Düzdağ, 1081:471), “Bülbül”de “Serâpâ Garb'a çiğnettim de çıktım hâki ecdâdı!” (Düzdağ, 1981:473)mısraları bu kavramları vurgular. “ İstiklal Marşı’nda ise bu vurgulama
daha belirginlik kazanır: “Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın”, “Bastığın yerleri “toprak!”
diyerek geçme, tanı!”, “ Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ/ Etmesin tek vatanımdan beni
dünyâda cüdâ”, “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl” (Düzdağ, 1981: 525) bu vurgunun dile
getirildiği mısralardır..
5-Ezan ve cami kavramları da bu şiirlerde işlenen ortak kavramlardır. “Ordunun Duası”nda
“Dinle minaremde öten gür sesin!” (Düzdağ, 1981:552), “Bülbül”de “Ne zillettir ki: Nâkus inlesin
beyninde Osman'ın/Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ'nın!” (Düzdağ, 1981:473), “İstiklal
Marşı”nda “Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli/Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli/
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”(Düzdağ, 1981: 525) mısraları ezan ve cami kavramlarına
özellikle vurgu yapan söyleyişlerdir.
Söyleyiş Benzerlikleri
Mehmet Akif’in her biri uzun bir destanın parçaları saydığımız bu şiirlerinde tema ortaklığı, çoğu
zaman söyleyiş benzerliğine de dönüşür. Dolayısıyla bu şiirlerle İstiklal Marşı arsında ortak motifler
yer almaktadır.
Buna örnek olarak şu mısraları verebiliriz:
1-“Cenk Şarkısı”nda kararlılığı belirtmek için kullanılan «Yerleri yırtan sel olup taşmalı!/ Dağ
demeyip, taş demeyip aşmalı!” (Düzdağ, 1981, 552) söyleyişi, İstiklal Marşı’nda Kükremiş sel
gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;/Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.” (Düzdağ, 1981:525)
Şeklindedir. Yine aynı şiirdeki “Düşmana çiğnetme bu toprakları” mısraı “İstiklal Marşı’nda
“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın” şeklinde söylenir. Aynı şekilde “Çanakkale” şiirindeki
“Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi; «O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme dedi” (Düzdağ, 1981
mısraı da benzer bir söyleyiş özelliği taşır.
2-“Cenk Şarkısı”nda şehitler anlatılırken kullanılan “Eş hele bir dağları örten karı/Ot değil onlar,
dedenin saçları!/Dinle: şehid sesleridir, rüzgârı!” (Düzdağ, 1981:552) mısraları, “İstiklal Marşı”nda
“Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehid
oğlusun, incitme, yazıktır, atanı” (Düzdağ, 1981:525) şeklinde söylenir.
3-Yine “Cenk Şarkısı”nda “Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, Saldırınız düşmana arslan gibi/ İşte
Huda yaveriniz, hem Nebi” (Düzdağ, 1981:552)ifadeleri, “İstiklal Marşı”nda “Kim bu cennet vatanın
uğruna olmaz ki fedâ?/ Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!(..)Siper et gövdeni dursun bu
hayâsızca akın./Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın” (Düzdağ, 1981:525)şeklindedir.
4-“Süleyman Nazif’e” başlığı taşıyan şiir, savaştan zaferle çıkacağımızın umudunu belirten şu
mısralarla sona erer. “Saldırsa da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol/Dört yüz bu kadar milyon esîr
olmaz, emîn ol.” ((Düzdağ, 1981:471) İstiklal marşında bu durum; “Ben ezelden beridir hür yaşadım,
hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” (Düzdağ, 1981:525)Şeklinde dile
getirilir.
4-“Süleyman Nazif’e” şiirinde geçen “Lâkin, bu alev selleri artık dinecektir; Artık bize nâr
inmeyecek, nûr inecektir.” (Düzdağ, 1981:471)Söyleyişi, “İstiklal Marşı’nda “Doğacaktır sana
vadettiği günler Hakk’ın/ Kimbilir belki yarın, belki yarından da yakın” şeklinde yer alır.( (Düzdağ,
1981:525)
5-Balıkesir’le ilgili şiirde geçen “Ey benim her taşı bir ma'bedi îman yurdum/ Seni er geç bana
mutlak verecek ma'budum!” (Çantay, 2008: 37) söyleyişi işe Ordunun Duası”ndaki “Putları Allah
tanıyanlar, aman/ Mescidimin boynuna çan asmasın” ((Düzdağ, 1981:554)mısraları “İstiklal
Marşı”nda “Ruhumun senden İlâhî şudur ancak emeli/ Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem
eli/Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” (Düzdağ,
1981:525) Şeklinde ifade edilir.
6- “Çanakkale’ye girizgâh olarak adlandırdığımız şiirinde geçen “Düşer mi tek taşı, sandın,
harîm-i nâmûsun?/ Meğerki harbe giren son nefer şehîd olsun” (Düzdağ, 1981:351)ifadesi, “İstiklal
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Marşı”nda “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en
son ocak” ((Düzdağ, 1981:525)mısraıyla da böyle bir söyleyiş benzerliği içindedir.
8. Yine aynı şiirde “Değil mi sînede birdir vuran yürek... Yılmaz!/ Cihan yıkılsa, emîn ol, bu
cebhe sarsılmaz!” mısraları, “Süleyman Nazif’e” şiirinde “Bin parça olan vahdeti bağlarken uhuvvet/
Görsen, ezelî râbıta bir buldu ki kuvvet: Saldırsa da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol, Dört yüz bu kadar
milyon esîr olmaz, emîn ol” Söyleyişiyle hemen hemen aynıdır.
9. İstiklâl marşında “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın, Kimbilir belki yarın, belki
yarından da yakın Süleyman Nazifte Mâdâm ki Hakk'ın bize va'dettiği haktır, Şark'ın ezelî fecri
yakındır, doğacaktır.
10-“Çanakkale” şiirinde “Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz.../ Medeniyyet denilen kahbe,
hakikat, yüzsüz”.ve
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde -gösterdiği vahşetle «bu: bir
Avrupalı!» Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi”
mısraları, “İstiklal Marşı”nda “Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek
dişi kalmış canavar.” Şeklinde ifade edilir.
Sonuç
Destanlar, milletlerin yaşadığı olağanüstü felaket ve bahtiyarlık vakalarının edebî mahsulleridir.
Geçmiş asırların anonim karakterdeki destanlarına mukabil, çağımızda benzer vakalar üzerine şairler
tarafından meydana getirilmiş destanlar da vardır. (Okay, 1989: 98) İşte Mehmet Akif de bu son
asırda yaşadıklarımıza ilgisiz kalmayarak böyle bir destanı milleti adına yazdı. Balkan savaşı
facialarını anlattığı şiirlerle başlayan bu destan “Cenk Şarkısı”, “Ordunun Duası” ve özellikle
Çanakkale için yazdığı iki manzumeyle sona erdi. “İstiklal Marşı”yla da bir bakıma bütün bu süreç
özetlenmiş oldu. Çünkü “İstiklal Harbi bir harikadır; İstiklal Marşı da o harikanın harikalı şiiri ve 10
kıta içine sığdırılmış tarihidir. (Edip, 2010:97)
Mehmet Âkif, bu destanı oluştururken doğrudan savaşları anlatmadığı şiirlerinde de yine bu
destana bağlanabilecek mısralar yazarak “bir cephe şairi”, “bir destan ve hamaset şairi” oldu. Bu
bakımdan aslında sadece bu şiirler değil bütün bir “Safahat, Türk tarihinin en acıklı günlerinin
yaşanmış bir destanı, yas yaprakları” (Karakoç, 1968:22) olarak görülmelidir.
Son söz olarak şunu da söyleyelim: Âkif’in destan parçaları olarak adlandırdığımız bu metinleri
kendisinden beklenen “Şehnâme” türü yazılmış bir destan olarak görülmeyebilir. O da bunun fakında
olmalı ki Mısır yıllarında “İkinci Asım” kitabını yazarak İstiklal harbini, İnönü ve Sakarya
muharebelerini, büyük zaferi bütün yönleriyle anlatacak bir eser yazmak istemiş ne var ki sağlığı buna
elvermemişti. (Edip2010:216) Fakat buna rağmen yazdığı bu destan yaprakları bugün de vatan ve
millet meselelerine duyarlı yüreklerde değerini korumaya ve bir destan gibi okunmaya devam ediyor.
Özellikle de yazıldığı günden bu yana söylenmeye devam eden İstiklal Marşı, bağımsızlığın, vatan ve
millet sevgisinin, dini hassasiyetlerimizin bir belgesi, bir “mutabakat metni” olarak bize hep savaşı, o
yılların zorluklarını, bir savaşın sadece askeri güçle değil ondan önce iman ve yürek gücüyle
kazanılabileceğini göstermekte ve bize cephenin şairini, kalemini kılıç gibi kullanan Âkif’i
hatırlatmaya devam etmektedir.
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE MEHMET AKİF’İN MİLLÎ MÜCADELEYE KATKISI ve
BURDUR MEBUSLUĞUNA DAİR BAZI TESPİTLER
ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS, MEHMET AKIF'S CONTRIBUTION TO THE
NATIONAL STRUGGLE AND SOME FINDINGS OF BURDUR DEPUTY
Mustafa Fırat GÜL

Abstract
Mehmet Akif Ersoy is one of the most important figures in recent Turkish history. Researches
continue about the life of Mehmet Akif, who is a very important figure in both literary and moral
aspects. Mehmet Akif's contribution to the Turkish National Struggle is very important. He deeply
affected the Turkish Nation with what he wrote and told. The statements of Mehmet Akif, who had a
very serious reputation in Anatolia, especially about the Treaty of Sèvres during the years of the
National Struggle, helped some people who were confused to see the truth. A personality like Mehmet
Akif gave answers in the face of the enemy who tried to destroy the morality of the Turkish Nation
with propaganda. The influence of Mehmet Akif, who was in the guidance committee, in propaganda
was felt very clearly in those days. In order for Mehmet Akif's contribution to the National Struggle to
be more effective, Gazi Mustafa Kemal Pasha asked him to join the Grand National Assembly of
Turkey. Akif, who came to Ankara on April 24, 1920, was elected as the deputy of Burdur on May 17,
1920 and started to serve in the Turkish Grand National Assembly. Burdur deputy Mehmet Akif
continued his duty in many parts of Anatolia to inform and encourage the public. In a document in the
state archive, it is learned who the propaganda committee that went to Konya was composed of.
Keywords: Mehmet Akif (Ersoy), National Struggle, TBMM (Turk Parliamanet), National
Anthem, Burdur, Propaganda.
Giriş
Mehmet Akif Ersoy, yaptıkları ve söyledikleriyle başka bir ifadeyle hayatıyla bugün de en çok
konuşulan, -neredeyse herkes tarafından- saygı duyulan bir şahsiyettir. Hem geç Osmanlı döneminin
hem de erken cumhuriyet yıllarının en bilindik şahsiyetlerinden olan Mehmet Akif’in alâmet-i farikası
karakteridir. Teori ve pratikteki karşılığı uyuşmayan bir dönemde (Meşrutiyet) padişahı tenkit eden
şiirlerinden dolayı Mehmet Akif bir kesim tarafından uzun zamandır eleştirilmektedir. Mehmet
Akif’in uzun yıllar Mısır’da yaşamasının asıl sebebi de yine bitmek tükenmek bilmeyen
konulardandır. Fakat bildirinin amacı bu tartışmalar değildir. Günümüzde Mehmet Akif’in hem Sultan
II. Abdülhamit hem de erken cumhuriyet döneminde yaşadıkları O’nun sanatından daha çok
konuşuluyor olması ilginçtir.
1.Mehmet Akif’in Hayatına Dair
Neredeyse tüm yayınlarda (kitap, makale, belgesel vs) Mehmet Akif Ersoy’un, 1873 yılının
aralık ayında, İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğduğu yazılmaktadır. Acaba bu bilgi
doğru mudur? Arşiv belgelerinin kıymeti işte tam da bu aşamada oldukça önemlidir. Telif eserlerde,
anılarda vs kaynaklarda geçen her bilgiye sonsuz/sınırsız güvenilebilir mi? Elbette farklı kaynaklara
bakılmalıdır. Arşiv belgeleri herhangi bir hadisenin tam olarak ortaya konulmasında evvela müracaat
edilmesi gerekenlerdir. Mehmet Akif’in doğum yeriyle alakalı olarak bazı araştırmacılar ihtilaf
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halindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda ve TBMM arşivinde bulunan
belgelere bakıldığında Mehmet Akif’in doğum yeri için Sarıgüzel semti (İstanbul) ifadesi yerine “Bin
iki yüz doksan sene-i hicriyesinde sene-i mâliye 1289 [1873] Kal‘a-i Sultâniye [Çanakkale]
Sancağı’na mülhak Bayramiç kasabasında tevellüd eylediği tezkere-i Osmâniyesi sûret-i
musaddakasında” okunmaktadır (BOA, DH.SAİD.d, 175/47; Özdil, vd, 2021: 28-29). Cumhuriyet
Arşivi’nde bulunan ve Mehmet Akif Bey’in kendi el yazısıyla doldurduğu hal tercemesinde de
Bayramiç denilmektedir1 (BCA, 250.71.1.12/1.1.2-15; Özdil, vd, 2021: 32).
Bilindiği gibi Mehmet Akif’in babası Mehmet Tâhir Efendi (1826-1888) ve annesi Emine Şerife
Hanım’dır (1836-1926). Mehmet Tâhir Efendi Arnavutluk’tan İstanbul’a gelerek ilmini ilerletmiş ve
Fatih Medresesi müderrisi olmuştur ((Ersoy, 2014: 3). Ailenin ayrıca Mehmet Akif’ten başka Nuriye
isimli kızı vardır. Mehmet Akif’in tahsil hayatıyla alakalı olarak babasından eğitim aldığı, erken yaşta
okula başladığı ve çok başarılı bir öğrenci olduğu bilinmektedir2. Akif hakkında araştırmalar yapan
Düzdağ’ın tespitlerine göre Arapça, Farsça ve Fransızca’yı edebiyatlarını takip edecek ve tercümeler
yapacak kadar iyi öğrenmiştir (Ersoy, 2014: 3). II. Meşrutiyete kadar memurluk ve öğretmenlik yapan
Mehmet Akif, 1908’den sonra Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi’nde “Osmanlı Edebiyatı”
müderrisliği; mütareke devrinde Şeyhülislamlık’a bağlı olarak kurulmuş olan “Darü’l-Hikmeti’l
İslâmiyye”de üye ve başkâtip olarak hizmet etmiştir (Ersoy, 2014: 4). Millî Mücadele dönemindeki
hayatına dair birazdan daha geniş bahsedileceğinden Mehmet Akif’in sonraki hayatının önemli bir
kısmı Mısır’da geçmiştir. 27 Aralık 1936 tarihinde, saat 19:45’te vefat etmiştir (Akşam, 28
Kanunuevvel 1928: 2). Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’ndan alınan cenazenin namazı Beyazıt
Cami’nde kılındıktan sonra Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir (BCA, 121.10.0.0/2.6.1-31).
2. Millî Mücadele ve Mehmet Akif
Mehmet Akif’in vatanseverliği anlatılırken Millî Mücadele günleriyle sınırlandırılmaması
gerekmektedir. Hâlbuki Balkan Savaşı’nda ve Birinci Dünya Savaşı’nda da Mehmet Akif görevini
layıkıyla yerine getirmiştir. 1912-1913 yıllarında yaşanan Balkan Savaşı’nda orduya destek ve
milletin moralini yükseltmek için kurulan “Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti”nin üyelerinden birisi de
Mehmet Akif’tir. Propaganda vazifesini yapan “Hey’et-i İrşâdiyye” ve “Hey’et-i Tenvîriyye”
teşkilatlarında üye ve genel sekreter olarak hizmet etmiştir.
“Bu sıfatıyla, 1913 yılının şubat ayı içinde, İstanbul’da Beyazıd Camii’nde bir ikindi sonrası,
Fâtih ve Süleymâniye camilerinde ise Cuma namazlarından sonra kalabalık cemaatlere va’az
kürsülerinden hitap ederek, halkı birliğe, cihada ve orduya yardıma çağırdı. Bu konuşmaların ilânları
günlük gazetelerde çıkmış ve metinleri Sebîlürreşad’da yayınlanmıştır. Balkan savaşında çekilen
acılar ve ızdıraplar da yine -ve ne yazık ki sadece - onun feryad eden şiirleriyle millî vicdana ve tarihe
yazılmıştır” (Ersoy, 2014: 6)3.
Mehmet Akif’in meşhur şiirlerinden “Cenk Şarkısı” da Balkan Savaşı sırasında yazılmıştır4.
Balkan Savaşı’nın acısını atlatamadan, muhasebesini bile yapamadan Osmanlı Devleti bir anda
kendisini Birinci Dünya Savaşı’nın içinde bulmuştur. Dört yıl süren savaş sonrasında başlayan
Mütareke dönemi de Türk Milleti için adeta mayın tarlası olmuştur. Mütareke Dönemi’nde
1

Mehmet

2

“İlkokulda okurken babası Mehmet Akif’e Arapça öğretir. Ortaokulda okurken ise, Akif Fatih Camii’nde Farsça dersler
veren Esad Dede’yi takip eder. Fransızca ve Türkçe’de de akranlarından ileri olan Akif’in dil konusunda özel bir yeteneği
vardır. Yine ortaokul döneminde Mehmet Akif şiire merak salar ve bazı manzumeler yazar” (Altınbaş, 2006: 15).
“Müdâfaa-i Milliyye”nin “İrşad Şûbesi”nde, Abdülhak Hâmid, Süleyman Nazif, Cenap Şehâbeddin, Hüseyin Kâzım Beyler
ve zamanın daha birkaç tanınmış yazarı da üye olarak bulunuyorlardı. Kurulun başkanı, zamanın edip ve şâirleri tarafından
büyük saygı gören ve “üstâd” tanılan “Ta’lîm-i Edebiyyat” yazarı Recâîzâde Mah mud Ekrem Bey idi. Kurulun bir
toplantısında Recâîzâde, bütün bu ileri gelen yazar ve şâirlerin huzurunda, Âkif’e hitap ederek: “Milletimizin, millî bir
destana ihtiyâcı olduğunu ve bunu da ancak kendisinin yapabileceğini söylemiş ve yazmasını istemiştir” (Ersoy, 2014: 7).
17 Ekim 1912 tarihli “Cenk Şarkısı”nın son kıtası şöyledir:
Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâ yâveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.

3

4
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yazısıyla
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İstanbul’da bulunan Mehmet Akif Bey gelişmeleri yakından izlemiştir. “26 Temmuz 1919’da Balıkesir
Kongresi toplanmıştır. Balıkesir Kongresi, düşman yurttan çıkarılıncaya kadar mücadelenin
sürdürülmesi kararı almıştır. İstanbul’un teslimiyetçi tavrı karşısında, Balıkesir’in mücadele yanlısı
tutumu Mehmet Akif’i ülkesinin geleceği açısından umutlandırmıştır” (Kısıklı, 2009: 205). Dostlukları
eskiye dayanan Hasan Basri Bey’in (Çantay) daveti üzerine 1920 Ocak ayının son haftasında
Balıkesir’e gelmiştir. Zağanos Paşa Cami’sinde -23 Ocak 1920’de -yaptığı konuşmayla Millî
Mücadeleye kayıtsız kalanları ikna etmeyi başarmıştır (Yiğit, 2009: 836). Mehmet Akif, İstanbul
Hükümeti’nden izin almadan Balıkesir’e gittiği ve Anadolu’yu Millî Mücadele’ye desteğe
çağırdığından dolayı İslam şairinin Dâr’ül Hikmet-il İslâmiye’deki başkâtiplik görevine son
verilmiştir (Akandere, 2009: 672).
Mustafa Kemal Paşa’nın davetiyle 24 Nisan 1920’de Mehmet Akif, oğlu Emin ve Ali Şükrü
Bey’le Ankara’ya gelmiştir. Mehmet Akif’in Ankara’ya gelişi 28 Nisan 1920 tarihli Hakimiyet-i
Milliye sayısında “İslam Şairi Akif Bey” başlığı altında verilmiştir (Nr: 25, 4). Yaklaşık bir ay sonra
Konya halkının irşadı için BMM tarafından görevlendirilen beş kişilik5 heyet arasında yer almıştır
(BCA, 30.18.1.1/1.1.14).
TBMM arşivindeki Mehmet Akif Bey’in özlük dosyasında yer alan bilgilere göre 4 Ekim 1920
tarihinde Kastamonu ve havalisinde irşat faaliyetinde bulunması görüşülmüştür. Mehmet Akif Bey’e
bir buçuk aylık bir izin verilmiştir. Mehmet Akif’in 19 Ekim 1920 tarihinde Kastamonu’da verdiği
meşhur vaaz bu bakımdan büyük önem arz etmiştir. “Bu vaazda devletin son düştüğü durum izah
edilmiş, Sevr’i kabul etmenin devleti sona erdirmek demek olduğu, tek çarenin medeniyet maskesiyle
gelen batı sömürgeciliğinin karşısına imanla, silahla dikilmek olduğu düşünceleri, mantıklı ve
heyecanlı bir üslûpla, yer yer şiirlerle anlatılmıştır” (Amanoğlu, 2009: 183-184). Mehmet Akif’in
yalnızca nasihatleri değil yazdığı şiirleri de oldukça önemlidir. “Millî savaşın manevi gıdasını teşkil”
etmiştir (Aslan, 2010: 86). Nasrullah Cami’sindeki konuşmasında halkı birlik olmaya çağırarak ayrı
düşmenin tehlikesine dikkat çekmiştir. Düşmanın plânlarının ne kadar tehlikeli olduğunu etraflıca ve
net olarak izah etmesi sayesinde Türk Milleti, felaketi görerek tek yürek olmuştur (Kutay, 1963: 226).
Mehmet Akif, gıpta edilecek bir vatanseverlik duygusuyla Türk Milletinin tam istiklal ile
yaşaması için inanılmaz bir fedakârlık sergilemiştir. Türk devleti, milleti ve ordusu adına propaganda
yaptığı şehirler şöyle sıralanabilir: Eskişehir, Afyon, Sandıklı, Dinar, Burdur, Antalya, Konya,
Kastamonu6 (Ersoy, 2014: 12). Mehmet Akif’in bu konuşmaları birçok gazetede yayımlanmıştır.
Mehmet Akif denilince akla gelen yayın “Sebilürreşad”dır. Meşrutiyet’in yeniden ilanından (24
Temmuz 1908) sonra yayın hayatına başlayan Sırat-ı Müstakim7 dergisinde başyazarlık yapan
Mehmet Akif’in tanınırlığı daha da artmıştır. Derginin tesirini bilen ve bundan en iyi şekilde istifade
etmeyi düşünen Mustafa Kemal, Sebilürreşad’ın neşrine devam etmesini istemiştir. Mehmet Akif’in,
Kastamonu’da bulunduğu sırada Nasrullah Camii’nde verdiği vaazların hulasa metni “Nasrullah
Kürsüsünde” başlığı ile Sebilürreşad Dergisi’nin Kastamonu’da basılan ilk nüshasında yayınlanmıştır
(Sebilürreşad, 25 Kasım 1920: 1). Dergi, Kastamonu’dan sonra Ankara’ya taşınmıştır. Derginin
Ankara’da ilk basıldığı tarih 3 Şubat 1921’dir (Sebilürreşad, 3 Şubat 1921: 1).
TBMM’de Sebilürreşad’a verilen destek tartışma konusu olmuştur. Zabıt Ceridelerinden takip
edilebildiği kadarıyla bazı milletvekilleri Mehmet Akif’in canını oldukça sıkmıştır. Akif’in
dostlarından ve Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey, tartışmaya katılarak gerçekleri tüm meclise
yeniden hatırlatmıştır (ZC, 9 Eylül 1922: 596-597)8.
5

6

7
8

Diğer isimler şöyledir: Hamdullah Subhi Bey, Hoca Rasih Efendi, Abdülgafur Efendi, Ali Şükrü Bey. Belgenin çeviriyazısı
ekler kısmında yer almaktadır.
2020’de tarafımızdan yayımlanan bir günlükte ismi tespit edilemeyen bir subayın günlüğünde İstiklal Harbi’nin
Anadolu’daki yansımalarıyla alakalı da bazı bilgiler bulunmaktadır. Kastamonu ve civarından bazı hadiselerin, şahitliklerin
de yer aldığı günlük için bkz. 2020, Meçhul Bir Subayın Seydibeşir Esir Kampı ve İstiklal Harbi Günlüğü, (yayına
hazırlayan: M. Fırat Gül), İstanbul: Bilge Kültür ve Sanat Yayınları.
Derginin ismi, 1912 yılında Sebilürreşad olarak değişmiştir.
“Sebilürreşad’ın en kara günlerde ifa ettiği hidematı ben söylemeyeceğim. Sebilürreşad’ın herkesin oraya kaçtığı
zamanlarda, Kayseri’deki neşriyatı, sonra Kastamonu’ya geldiği zamanda “Nasrullah” Camii Şerifinde, Sevr Muahedesini
parça parça, madde madde, fıkra fıkra cerh ve nakzeden o müthiş ve muazzam vaiz ve nasihat ve bütün neşriyatı
meydandadır. Bu neşriyatın memlekette icra ettiği tesiri zannederim, inkâr edecek kimse yoktur (Doğru sesleri).
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3. Mehmet Akif’in Burdur Mebusluğu
TBMM Başkanı Mustafa Kemal imzasıyla Konya’daki 12. Kolordu Komutanı Fahrettin
Beyefendi’ye çekilen 29 Nisan 1920 tarihli şifreli telgrafta “istifa etmekte ısrar eden Burdur Sancağı
TBMM üyesi ve Asker Alma Başkanı Albay İsmail [Hakkı] Beyefendi’nin yerine Burdur Sancağı
[Türkiye] Büyük Millet Meclisi üyeliğine Ankara’da bulunan Şair Mehmed Akif Efendi’nin
seçilmesinin temini ve sonucun bildirilmesini rica ederim” ifadeleri yer almaktadır (Özdil, vd, 2021:
92). Bu teklifi kabul eden Mehmet Akif, milletvekili seçilmiştir. TBMM arşivine göre mazbata tarihi
17 Mayıs 1920’dir.
Mustafa Kemal Paşa’nın teklifi ile önce Burdur’da, sonra ise Biga’da halk tarafından mebus
seçilen Mehmet Akif, kendisi ilk seçildiği Burdur’a gidip halkla görüştüğü için orasını tercih etmiştir
(Ersoy, 2014: 12). Mehmet Akif Bey, 4 Haziran 1920 tarihinde Burdur mebusu olarak meclise
katılmıştır (Albüm, 1923: 71). TBMM Milletvekillerinin gelecekten bekledikleri anketinde
“kazanılacak olan millî istiklal mücahedemizin feyizdar ve semeredar olması neye mütevakkıftır"
sorusunu İngilizlerle Türkleri cesaret yönünden mukayese ederek cevaplamıştır (Anket, 2004: 85). Bu
cevabı kendisi mi yoksa Mehmet Akif ankete katılmadığı ya da katılamadığı için birileri (anketi
hazırlayanlar) O’nun adına mı yazdığı tespit edilememiştir.
Mehmet Akif’in Burdur mebusu olduğu günlerde Maarif Vekâleti, İstiklal Marşı yazılması için
yarışma düzenlemiştir (Hâkimiyet-i Milliye, 25 Ekim 1920: 3). TBMM’de Maarif Vekili Hamdullah
Suhpi Bey, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Bey hakkında izahta bulunmuştur (ZB, 1 Mart 1920: 1314). İstiklal Marşı’nın yazdırılması ilanındaki şartlardan birisi de kazanacak kişiye ödül verilmesiydi.
Mehmet Akif Bey bu ödülü başından beri istememiştir. İstiklal Marşı’nın kabulünden hemen sonra M.
Akif Bey, ödülü Darü’l-Mesai’ye bağışlamıştır (Özdil, vd, 2021: 214).
Burdur mebusu Mehmet Akif Bey’in TBMM’de görev yaptığı encümen ve heyetler şöyledir
(Albüm, 1945: 149, 150, 168, 221):
İrşat Encümeni9
Maarif Encümeni
Orduya Büyük Millet Meclisi’nin Bayram Tebrik ve Mesajlarını İblağa Memur Heyeti
Reis Paşa tarafından Tevdi Olunacak Malumat-ı Mahsusayı Meclis Namına Telakki Edecek
Zevat
TBMM İkinci Devre için yapılan İstanbul seçim sonuçları toplu mazbatasında adaylar ve
aldıkları oylar incelendiğinde Mehmet Akif Bey’in yalnızca bir oy aldığı görülmektedir. TBMM
Arşivi’nde yer alan 28 Haziran 1923 tarihli seçim mazbatasında “Şair Akif Bey” hizasında “yalnız bir
reydir” yazmaktadır. Bu belgeden, Mehmet Akif Bey’in TBMM 2. Devre için 1923 yılında yapılan
seçimde İstanbul’dan milletvekili adayı olduğu veya aday gösterildiği ancak sadece bir oy alarak
milletvekili seçilemediği anlaşılmaktadır10.
24 Ekim 1923 tarihli Zabıt Ceridesi’nden öğrenilmektedir ki TBMM Birinci Devre’de
milletvekilliği yapan kişilerin tamamına İstiklal Madalyası verilmesine dair Mustafa Kemal Paşa
Sebilürreşad on dört senedir, hiçbir siyasi emele, hiçbir siyasi fırkaya ve hiçbir siyasi fikre, keyfe ve hiçbir şahsa boyun
eğmemek suretiyle, kemali istiklâl ve hürriyetle çalışmış yegâne İslâmî ceridedir (Brova sesleri, sürekli alkışlar). Bu cerideyi İslâmiye hakkında bilittifak muavenet icra edilsin diye karar veren bu Meclis-i Âlidir. Bu kararı kaldırın, üç yüz elli
milyon Müslümanın ruhuna hitabeden ve üç yüz elli milyon İslam’ın mahbubu kulübü olan bu cerideyi İslâmiye elbette
yaşar efendiler, ölmez... İslâmiyet yaşadıkça, bu ceridei İslâmi neşriyatta devam edecektir. Şimdi hatırlıyorum. Demin
hücum ettikleri Sebilürreşad’ın Müdürü ve Başmuharriri mücadelât-ı millîyenin ilk başladığı zamanlarda İstanbul’dan
kalkıp Balıkesir’e gelmişler ve bu mücadele-yi milliyenin kutsiyetini takdir ile irşadatta bulunmuşlardır. O vakit acaba diğer
babayiğitler niçin gelmiyorlardı? Efendiler Mazhar Müfid Bey burada iseler kanaatlerini söylesinler. Sebilürreşad’ın
Sakarya muhasebatı esnasında memleket üzerinde icra ettiği tesiratı lütfen söylesinler. Sebilürreşad Türklere sövmemiştir.
Yalandır. Bu hücumlar çoktan beri müretteptir. Efendiler Sebilürreşad’a ben de yazıyorum, hem beş para almamak şartıyla
ve yazmayı da bir vazife-yi diniye ve milliye addediyorum. Efendiler ben Türküm; Sebilürreşad ile her vakit temastayım.
Türkü tahkir benim ve onların hatırlarından bile geçmemiştir (Bravo sesleri). Efendiler bugün İstiklâl marşını yazan
kimdir? Öteden beri bu mücahedatımıza iştirak eden Muhterem Akif Beyefendi işte burada; müşarünileyh Sebilürreşad’ın
Başmuharriridir”. (ZC, 9 Eylül 1922: 596-597).
9
9 Aralık 1922’de istifa etmiştir. ZB, 16 Aralık 1922: 419.
10
Mezkûr belge Ekler kısmında yer almaktadır.
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tarafından verilen teklif kabul edilmiştir. Bu teklifin yasalaşmasıyla içlerinde Mehmet Akif’in de
bulunduğu TBMM Birinci Dönem milletvekillerinin tamamına İstiklal Madalyası verilmiştir.
SONUÇ
20. yüzyıl Türkiye’sinin en bilindik şahsiyetlerinin başında gelen Mehmet Akif Ersoy’un doğum
yeri hakkında neredeyse her çalışmada Fatih (İstanbul) denilmektedir. Arşiv belgelerinde ise “Kal‘a-i
Sultâniye [Çanakkale] Sancağı’na mülhak Bayramiç kasabasında tevellüd eylediği” kaydı
okunmaktadır.
BMM’nin açılışından bir gün sonra Ankara’ya gelen Mehmet Akif, bir süre sonra Burdur ve
Biga’dan milletvekili seçilmiştir. Fakat Mehmet Akif Burdur milletvekilliğini tercih etmiştir. Birinci
Meclis’te Burdur milletvekili olarak Millî Mücadeleye hizmet etmiştir. Burdur milletvekili iken
İstiklal Marşı’nı yazmıştır. İrşat Encümenlerinde hizmet etmiştir. Türk Milletinin saygı gösterdiği,
sözüne itimat ettiği Mehmet Akif’in konuşmaları, yazıları çok tesirli olmuştur. II. Meşrutiyetten sonra
yayın hayatına başlayan Sırat-ı Müstakim Dergisi daha sonra Sebilürreşad ismini almıştır.
Sebilürreşad Dergisi’nde yayımlanan yazıların Millî Mücadeleye katkısı çok önemlidir. Mehmet Akif
sadece Ankara’dan yazılarıyla değil aynı zamanda halkla bizzat görüşerek birlik olmanın önemini
anlatmıştır. Sevr’deki maddelerin ne kadar tehlikeli olduğunu izah ederek meseleyi tam bilmeyen,
kafası karışanların gerçekleri görmesini sağlamıştır.
*
İstiklal Marşı'nın Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle,
4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1'inci
madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir. Bu kararın da etkisiyle yakın
dönem Türk tarihinin en önemli figürlerinden olan Mehmet Akif Ersoy hakkında özellikle bu yıl
birçok yayın yapılmıştır. Kitaplar, makaleler, belgeseller ve sinema filmi ile de İstiklal Marşı şairi
Mehmet Akif Ersoy anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Sempozyumlar, paneller gibi akademik
çalışmalar da ayrıca önemli olmuştur. Bu minvalde yapılan III. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy
Sempozyumu, toplamda 25 ülkeden 150’den fazla araştırmacıyı buluşturduğundan dolayı müstesna
bir yere sahip olduğu söylenebilir.
*
Mehmet Akif, Çanakkale Şehitleri’ne isimli abidevi eserinde “Yine bir şey yapabildim diyemem
hatırana” diyordu Mehmetçiğe seslenirken. Bu satırların yazarı da Akif hakkında bir değil onlarca
esere imza atsa da “Ey dürüstlük abidesi Akif dedem! Yine de hiçbir şey yapamadım aziz hatırana”
diyecektir.
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EKLER
Ek 1: 24 Mayıs 1920 tarihli kararnameye göre Konya halkının irşadı için TBMM adına gönderilen içinde Mehmet Akif’in de bulunduğu- 5 kişilik heyet hakkındaki kararnamenin çeviriyazısı (BCA,
30.18.1.1/1.1.14).
Muamelesi ikmal edilmiştir
Numro 13
1. Konya Vilayeti dâhilinde hükumet-i mahalliyenin lüzum göstereceği manatıkda halkı tenvir ve
irşat vazifesiyle Büyük Millet Meclisi’nin kararı üzerine esamisi zirde muharrer beş zatın izamına
karar verilmiştir.
2. İşbu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur.
Fi 23-24 Mayıs sene [1]336, fi 3-4 Ramazan sene [1]338 [23-24 Mayıs 1920]
Hamdullah Subhi Bey, Antalya
Mehmed Akif Bey
Hoca Rasih Efendi, Antalya
Abdülgafur Efendi, Balıkesiri
Ali Şükrü Bey, Trabzon
[Heyet-i Vekile üyeleri imzaları]
BMM Reisi Mustafa Kemal ve diğer 11 vekilin imzaları
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Ek 2: Mehmet Akif’in TBMM’de Burdur Milletvekili olduğu günlerdeki fotoğrafı (M. Ruyan Soydan
koleksiyonu) (Özdil, vd, 2021: 215).
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Ek 3: TBMM Burdur Milletvekili Mehmet Akif Bey, TBMM İrşad (Propaganda) Heyeti
Milletvekilleri ve Komutanlar ile birlikte. (Çay-Afyonkarahisar, Ağustos 1922) (Özdil, vd, 2021:
247).

Ek 4: TBMM 2. Dönem için 1923 yılında yapılan seçimde İstanbul’dan milletvekili adayı M. Akif
Bey’in bir oy aldığını gösteren seçim mazbatası (TBMM Arşivi, Seçim Mazbatası, 213-1, 2
(28 Haziran 1923).

SAFAHAT’TA SIK KULLANILAN FİİLLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Mustafa ULUTAŞ & Mehmet KARA

Abstract
The most important and easy way for readers to get to know the cultural circles of societies is to
understand and examine the language of the works of important personalities raised by these cultures.
These personalities are very successful in reflecting the historical, literary, cultural, political and social
events of the period into the language of their works, while skillfully using the vocabulary of the
language of their period in their literary works with their finest and most aesthetic forms. One of the
most striking elements in literary texts is vocabulary. Depending on the vocabulary, the vocabulary set
of a work is an important tool that helps us to have an idea about the person who created that work, its
environment and the social, political and history of the period. In addition, by considering the words
used in the literary work and their contexts, it is possible to have an idea about the style of the literary
work, the way of looking at life and the way of interpreting the world. Mehmet Akif Ersoy is an
important figure in the history of Turkish literature and culture, shedding light from the past to the
present with his works and views. Mehmet Akif's works have been the subject of many researches,
and some comments and evaluations have been made by examining his works from different
perspectives. Because Mehmet Akif Ersoy; is a poet, thinker, veterinarian, teacher, preacher, hafiz,
Qur'an translator, and deputy. Akif is not only a poet but also a man of ideas and science, movement
and case.
Mehmet Akif, said: “Turkish National Anthem is not mine, it is my nation's.” and he collected
his poems apart from the Turkish National Anthem in his only work called “Safahat”. In this study, it
is aimed to make an examination on the frequently used verbs in Safahat. In accordance with
qualitative research, document analysis, which is one of the qualitative research data collection
methods, was used. In the document analysis, it was determined that 7644 unique words were used in
Safahat and these words were listed according to the frequency of use. The 50 most frequently used
verbs were determined and some sociolinguistic evaluations were made about the work and the author
based on the collocations of these verbs. Verbs are chosen because he is a man of action. This is also
evident from the verbs identified.
Key words: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, word frequency, verbs, document analysis
Giriş
Mehmet Akif Ersoy, bir şair olmasının yanı sıra vatansever kişiliğiyle de öne çıkmaktadır. O,
Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihinde derin izler bırakmış; eserleri ve görüşleriyle geçmişten
günümüze ışık tutan önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. Veterinerlik mesleğini icra etmiş olan
Mehmet Akif; düşünmekten, üretmekten ve öğretmekten geri kalmamıştır. Hayatı devletine hizmet ve
millî mücadeleyle geçmiş olan büyük şair, eğitimci yönünü babasından almıştır. Babası Tahir Edendi,
oldukça iyi bir klasik İslam eğitimi almış ve Fatih Medresesi’nde müderrislik yapmış bir eğitimcidir.
Mehmet Akif, babasından aldığı Arapça ve Farsça dersleri vasıtasıyla Divan edebiyatının belli başlı
eserleriyle daha çok erken yaşlarda tanışmıştır. Bu bağlamda edebî gelişimi üzerinde babasının etkisi
yadsınamaz bir gerçektir (İz ve Cevizci, 1988).
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Çok küçük yaşlarda Kur’an eğitimi almaya başlayan Mehmet Akif, ilerleyen süreçte hafızlığa
adım atmış olsa da bazı engeller sebebiyle hıfzını tamamlayamamış, kendi ifadesiyle ancak yüksek
tahsilinden sonra hafız olmuştur. Onun dünyasının merkezi Kur’ân-ı Kerîm’dir. Sahafat’ta da
görüleceği üzere Mehmet Akif, ancak Kur’an’ın ilkelerini uygulayarak mükemmel ve örnek bir millet
olunabileceğini defaatle dile getirmektedir (Şahan, 2019). Hem Osmanlının son devrine hem de
Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık etmiş olan Mehmet Akif, Kur’ân-ı Kerîm’in gösterdiği yolda gerek
Balkan Savaşlarının yapıldığı dönemde gerekse Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdıkları ve
söyledikleriyle milletinin onurlu mücadelesine katkı sağlamıştır. O, her fırsatta halkı bir ve bütün,
azimli ve çalışkan olmaya davet etmiştir (Görgülü, 2021).
Türk toplumundaki toplumsal çöküşün temel kaynağının cehalet ve tembellik olduğunu bilen
Mehmet Akif, eserlerinde bu iki temel sorun üzerinde sıklıkla durmuştur. Dinî kavramların içlerinin
boşaltıldığını ve bunun da yanlış din algısına yol açtığını gören şair, bu algıyı düzeltmek adına çaba
sarf etmiştir. Gerek yazdıklarında gerekse konuşmalarında mevcut duruma uygun ayet ve hadislerle
insanları etkilemeye, doğruya yönlendirmeye çalışmıştır (Horoz ve Çakır, 2018). Mehmet Akif’in
sanat anlayışı, sade ve mütevazı kişiliğiyle, inanç ve değerleriyle her zaman bütünleşmiş; eserlerinde
görev ve sorumluluk bilinci, ilim ve ihtisas, ehliyet ve liyakat, iş ahlakı ve çalışma disiplini, İslam
birliği, ilerleme, ümit, vatan-millet sevgisi, adalet, sadakat, fedakârlık, kader-irade konularına vurgu
yapmıştır (Güler, 2013).
Mehmet Akif, Millî Mücadele’nin en ön saflarında yer almış, Anadolu hareketini tüm benliğiyle
savunmuştur. Bazı kişilerin Anadolu’da başlamış olan millî mücadeleye saldırmalarına göz
yummamış, bu düşüncede olanlara ciddi tepki göstermiştir. Millî mücadelenin karşısında olanlara
yahut mücadeleyi tenkit edenlere var gücüyle karşı çıkmış, bunun artık bir memleket meselesi
olduğunu, elini taşın altına koymanın bir vazife olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada mandacılık
düşüncesine şiddetle karşı çıkmış, bu düşüncenin Anadolu’da başlamış olan millî direnci kırmasından
endişe duymuştur. Bu vesileyle hem yazılarında hem de vaazlarında Türk toplumunun mevcut
durumuna ayna tutmuş, kurtuluşun reçetesine yönelik görüşlerini Anadolu’nun dört bir yanında dile
getirmiştir (Semiz, 2000).
Bir hareket ve mücadele adamı olan Mehmet Akif’in duygu ve düşünce dünyasını anlamak için
onun eserlerini incelemek en etkili yol olarak görülmektedir. Safahat, Mehmet Akif ‘in tüm şiirlerinin
toplanarak bir araya getirildiği 7 kitaptan müteşekkil eseridir. Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,
Hakkın Sesleri, Fâtih Kürsüsünde, Hâtıralar, Âsım ve Gölgeler bölümlerinin yanında bir de Safahat
dışında kalan şiirlerin yer aldığı bu eser, toplumsal yapıya ait birçok konuyu bünyesinde
barındırmaktadır. Şiirlerde halk tabakalarından, sosyal bünyeden ve ekonomik şartlardan da izlere
rastlanmaktadır (Bay-Gülveren, 2015). Bunun yanında eser, şairin yaşadığı dönemin gelenek ve
göreneklerine de ışık tutmaktadır. Yaşadığı toplumun meselelerine tüm açılardan yaklaşan şair, ana
gayesi olmasa da toplumsal kimliğe ilişkin yaşayış biçimlerini okuyucusuna yansıtmaktan geri
kalmamıştır (Küçükbasmacı, 2015). Millî Mücadele döneminde halkın yaşadığı maddi zorlukların
yanında manevi değerlerin yozlaşması, Mehmet Akif’in dikkatini çeken en önemli konulardan biri
olmuştur. Safahat’ta halka seslene şair, toplumsal değerlerin yitimine, duyarsızlığa, tembelliğe,
cahilliğe vurgu yapmakta; bu durumların ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunmaktadır.
Safahat’ın bu özelliği, onu, sadece vücuda geldiği döneme ait bir eser değil geleceğe de uzanan bir
başyapıt hâline getirmektedir. Eser, Türk milletine bir çağrı niteliği taşımaktadır (Şeyda, 2017).
Mehmet Akif, Safahat’ta adını koymadığı bir model geliştirmiştir. Bu model tamamen yerli ve
millî bir öğretmen modelidir. Şiirlerinde yer alan değerlere ve topluma tavsiye ettiği davranış
biçimlerine bakıldığında Türk toplumunun imanlı, edepli, liyakatli, vicdanlı, ahlaklı, vatanını ve
milletini seven bireylere ihtiyacı vardır. Bu bireyler sahip oldukları bu özellikleri, toplumun tüm
fertlerine aktaracak, onları eğitecektir (Demirtaş ve Nacar, 2018). Mehmet Akif’e göre toplum,
üzerindeki ölü toprağını üstünden atmalıdır. İçerisinde bulundukları durumun, yaşadıkları
olumsuzlukların Allah’tan gelen hadiseler olduğu fikrinden vazgeçip bunların üzerine düşünmelidir.
Aydın gençler kendine gelmeli, milletin derdini dert edinmelidir. Gençlik gelecektir ve çok iyi
donanımlara sahip olmalıdır (Keskin, 2005).
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Safahat’ta, yukarıda bahsi geçen konular ve daha fazlasına rastlamak mümkündür. Üslubu ve
konuları işleyiş biçimiyle edebiyata yeni bir bakış açısı kazandırmış olan Mehmet Akif’in şiirleri
birçok açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Mehmet Akif’in Safahat’ında yer alan kelimelerin
sıklığını belirleyerek en sık kullanılan kelimelerin bağlamda kazandığı anlamları ortaya koymak,
araştırmaya değer görülmektedir. Bu yolla onun sık vurguladığı kavramlar, imgeler hatta metaforlar
ortaya çıkacak ve üzerinde en çok düşündüğü meseleler tespit edilmiş olacaktır. Elde edilen veriler,
Mehmet Akif’in edebî ve fikrî dünyasına yeni kapılar açacaktır.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinde en sık kullanılan fiilleri
derlem tabanlı bir yaklaşımla belirlemek ve en sık kullanılan fiillerden hareketle bir şair, düşünür,
eğitici, fikir ve ilim adamı olan Mehmet Akif’e yönelik birtakım değerlendirmelerde bulunmaktır.
Yöntem
Betimsel nitelikte olan bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın konusunu oluşturan
olguların doğal ortamında incelendiği, araştırmacılar tarafında katılımcı roller üstlenildiği, elde edilen
verilerin bütüncül bir bakış açısıyla çözümlendiği, okuyucuya betimsel ve gerçek bir resim sunan bu
nitel araştırmada doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırma konusu
ile ilgili bilgiler içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini içermektedir. Bu yöntem tarihçiler,
antropologlar ve dil bilimciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Sınırlılıklar
Safahat’taki kelimelerin derlem tabanlı incelemeye tabi tutulduğu bu çalışmada sadece 7 kitap
dikkate alınmış, Safahat’ın dışında kalmış eserler çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinde en sık kullanılan ilk 50 fiil aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde sık kullanılan fiiller ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir.
Bunun yanında Mehmet Akif’in şairliğinin yanında onun millî, fikrî ve ilmî yönüne işaret eden fiiller
üzerinde durulacaktır.
Tablo: Safahat’ta En Sık Kullanılan İlk 50 Fiil
fiil

sıklık

fiil

sıklık

fiil

sıklık

fiil

ol-

1134

kal-

229

i-

999

ver-

220

de-

802

geç-

193

et-

759

iste-

189

bak-

428

al-

168

düş-

gel-

417

çık-

154

çıkar-

gör-

337

söyle-

130

anla-

dur-

329

bırak-

129

bil-

295

eyle-

128

git-

295

bul-

124

sıklık

fiil

sıklık

tut-

114

gez-

78

çalış-

67

dön-

111

düşün-

77

öl-

64

dinle-

104

görün-

75

başla-

62

yap-

104

bit-

74

yürü-

62

100

yan-

74

ağla-

60

93

yüksel-

73

bekle-

60

92

duy-

70

göster-

59

çek-

91

koş-

69

dal-

57

gir-

90

sor-

69

kalk-

54

in-

90

yat-

68

oku-

53

Tablo’ya bakıldığında en sık kullanılan ilk fiilin “olmak“ fiili olduğu görülmektedir. Mehmet
Akif Ersoy’un üslûbunun bu durumun ortaya çıkmasında etkili olduğu açıktır. Pek çok şiirinde iletileri
“olaylar ve durumlar” üzerinden veren şairin “olmak” fiilini çok sık kullanması kaçınılmazdır. Sıklık
çalışmalarında, çoğunlukla ilk 100 kelime arasında yer alan “olmak” fiilinin bu sıklığa sahip olması
metinlerde yardımcı fiil olarak çokça kullanılmasına bağlanabilmektedir. Ancak Safahat’ta bu
genellemenin işlemediğini söylemek mümkündür. Mehmet Akif Ersoy’un, bu fiili yardımcı bir fiil
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olarak kullanmanın yanında Türkçe Sözlük’te (Türk Dil Kurumu, 2011) açıklaması bulunan birçok
farklı anlamda da kullandığı dikkat çekmektedir.
Olmuyormuş azıcık dindiği... (s. 9)
(Gerçekleşmek veya yapılmak.)
Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nur-i şebab (s. 10)
(Herhangi bir durumda bulunmak.)
“Hastanın gitmesi herhalde muvafık olacak.” (s. 11)
(Uygun düşmek, yerinde görülmek)
“Ya Rab, bu serilir gün olur da açılır mı?” (s. 18)
(Yaklaşmak, gelip çatmak)
“Sana tebdil-i hava tavsiye etmiş doktor;
Bir şey olacak gaye-i hüsranı: Mematı!” (s. 18)
(Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak)
“Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil” (s. 19)
(Bir şeyi elde etmek, edinmek)
“Üç akşam oldu ki yoksun. Necip: Babam nerde!” (s. 35)
(Geçmek, tamamlanmak)
Safahat’ta “olmak” fiilinin kullanıldığı dizelere sadece göz gezdirildiğinde bile anlam
çeşitliliğinin ne boyutta olduğu görülmektedir. Metnin tamamında yer alan fiiller incelendiğinde
Türkçe Sözlük’te yer alan anlamların her birini içeren “olmak” fiillerine rastlamak mümkün olacaktır.
Bu durum, Mehmet Akif’in ifadede nasıl bir anlam zenginliğine sahip olduğunu gözler önüne
sermektedir.
Sık kullanılan fiiller arasında “demek, söylemek, dinlemek, duymak, sormak” gibi iletişim odaklı
fiillerin olduğu da göze çarpmaktadır. Bu durum, Safahat’ta bulunan şiirlerin üstlendiği görevleri
yansıtması bakımından önemlidir. Mehmet Akif, şiirlerinin birçoğunda karşılıklı konuşmaya,
söyleşmeye yer vermekte, iletişim unsurları yoluyla mesajlarını okuyucusuna aktarmaktadır. Kimi
zaman demekte, söylemekte; kimi zaman duymakta ve kimi zaman da okuyucusuna dinlemeyi salık
vermektedir. Burada Akif’in okuruyla bazen konuşur veya söyleşi yapar (dedim, söyleyeyim vb.) gibi
samimi bir şekilde bazen de okuruna sert bir üslupla (dinle, sorun vb.) nasihat ve emredici bir ikna
telkini üslubuyla hitap ettiği görülmektedir:
“Dedim ki ben de:
-Ayol dinle annenin sözünü...”(s. 20)
Mehmet Akif’in şiirlerinde hem gösterme hem de anlatma unsurlarının çok sık kullanıldığı
bilinmektedir. Öyle ki Akif’in şiirlerinin bazıları dramatizasyon çalışmaları açısından da oldukça
kıymetli kaynaklardır. Buradaki örnekte Mehmet Akif, bir eğitici kimliğiyle anne sözü dinlemeye
vurgu yapmaktadır.
“Dedim: Nedir bu senin yaptığın, düşünsene bir.” (s. 51)
Bu örnekte de Mehmet Akif’in iletişim ve davranış açısından “düşünme”ye verdiği önemi
görmek mümkündür.
“Bana siz alem-i İslam’ı sorun, söyleyeyim;” (s. 150).
Eğitimde sık kullanılan yöntemlerden biri soru-cevap yöntemidir. Mehmet Akif’in İslam dinine
yönelik bilgisi tartışılmazdır. Burada da karşısındakilerle söyleşen Akif, soru-cevap yöntemi
aracılığıyla öğretici kimliğini ön plana çıkarmaktadır.
“Şu kadar söyleyeyim: Dîn-i mübînin orada,
Rûh-i feyyâzı yayılmış, yalınız şekli Buda.” (s. 159)
Safahat’ta sık kullanılan fiillere bakıldığında “görmek, bakmak, bilmek, düşünmek, çalışmak,
okumak, anlamak,” fiillerinin sık kullanıldığı görülmektedir. Bu fiiller ise bireylerin içinde bulunduğu
olayları veya durumları nasıl algılaması, anlamlandırması, adlandırması, yorumlaması gerektiğini
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anlatan en etkili fiillerdir. Bu fiillerin Kur’ân-ı Kerîm’de de çok sık geçtiği görülür. Mehmet Akif
Ersoy, şairliğinin yanında bir düşünür, fikir ve ilim adamıdır. Mehmet Akif’in en önemli
özelliklerinden biri, eserlerinde Türk halkına yönelik önemli tespit ve telkinlerde bulunmasıdır. Akif,
bu tespitleri yaparken halkın bulunduğu durumdan kurtulmasına yönelik reçeteyi de bu fiillerle
sunmaktadır. Akif, o dönemde vatanın, devletin ve milletin durumunun kötüye gittiğini görmekte ve
insanların ataletten, miskinlikten ve gafletten kurtulması; özüne dönmesi ve çalışması amacıyla bu
fiilleri kullanarak halkı uyarmak ve uyandırmak istemektedir.
“Siz gidin, safvet-i İslâm'ı Japonlarda görün!
O küçük boylu, büyük milletin efrâdı bugün,
Müslümânlık'taki erkânı siyanette ferîd;
Müslüman denmek için eksiği ancak tevhîd.” (s. 159)
Mehmet Akif, yukarıdaki örnekte “görmek” fiilini “anlamak, kavramak, sezmek” anlamında
kullanmaktadır. Türklerin İslamiyet’i yaşayış şekli ile Japonların yaşam biçimlerini kıyaslamaktadır.
Japonların, Müslüman olmamalarına rağmen İslamiyet’in çizdiği yola uygun yaşadıklarını ifade
ederek Türk toplumunun kendi durumunu anlaması ve kavraması gerektiğini vurgulamaktadır.
“Doğru yol işte budur: gel, diye sen bir yürü de,
O zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde!” (s. 162)
Yine yukarıdaki dizelerin, oldukça uzun olduğu için buraya almadığımız ön kısmında, doğru
yolun çerçevesi çizilmekte ve bu yola girildiğinde toplumun bu yolda hızla ilerleyeceği
belirtilmektedir. Yönetici kademedekiler bu yola baş koyduğunda, insanların kendilerini takip ettiğine
tanık olacaktır.
“Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz...
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!” (s. 193)
Daha önce verilen örneklerde olduğu gibi burada da “görmek” fiili yine “anlamak, farkına
varmak” anlamlarında kullanılmıştır. Bu fiil ile ilgili dizeleri çoğaltmak mümkündür. Verilen
örneklerde de görüldüğü gibi Mehmet Akif Ersoy, “görmek” fiilini kullanarak toplumun olan biteni
“fark etmesi” gerektiği üzerinde durmaktadır.
“İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına:
Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrarına.” (s. 24)
Safahat’ta “bakmak” fiilinin kullanıldığı bölümler anlam bakımından “görmek” fiilinin
kullanıldığı bölümlerle paralellik göstermektedir. Mehmet Akif bu bölümlerde, karşısındaki
topluluğun yüzünü çevireceği kişileri, mekânları ve olayları işaret etmektedir. Yukarıdaki örnekte de
atalara atıfta bulunularak onların ortaya koyduğu eserler topluma örnek gösterilmektedir.
“Bütün heyâkil-i san'at yetiştiren Şark'ın,
Zemîn-i feyzi nasıl şûre-zâra döndü bakın!” (s. 104)
Bu örnekte “bakmak” fiili “anlamak, farkına varmak” anlamlarında kullanılmakta, Mehmet Akif
toplumun gözünü açarak içinde bulunulan durumun farkına varmasını öğütlemektedir.
“Öyle ta'zîb-i nigâh eyleme bedbîn olarak,
Bırak etrâfı da, karşında duran ma'bede bak:” (s. 144)
Yukarıdaki örnekte Mehmet Akif, toplumun neyle uğraşması ve meşgul olması gerektiğine
ilişkin bir yol çizmektedir. Karamsarlığın bir kenara bırakılması gerektiği, içinde bulunulan durumdan
kurtulmak için ecdada ve onun eserlerine bakarak daha iyimser bir hâle gelinebileceği
vurgulanmaktadır.
“Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,
Muhakkar bir vücûdum! dersin ey insan, fakat bilsen...” (s. 65)
Safahat’ta en sık kullanılan fiillerden biri de “bilmek” fiilidir. Yukarıdaki dizelerde insanın kendini
bilmesine vurgu yapılmaktadır. Kendini hakir gören insanın bundan çok daha fazlası olduğunu imâ eden
Mehmet Akif, kendi gücünün ve değerinin sınırlarını bilmenin altını çizmektedir. İnsan ancak bu şekilde
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huzura ulaşacaktır. Ayrıca Akif burada “Kendini bilen rabbini bilir.” Hadisi ile Kur’ân-ı Kerîm’de İsrâ
Suresi 70. ayetine insanın şanlı şerefli olduğuna (eşref-i mahlukat) gönderme yapmaktadır. Akif’in
şiirlerinde, Kur’ân-ı Kerîm’e yaptığı göndermelerle metinlerarasılık unsurları olan gönderge ve
anıştırmanın çok kullandığı görülmektedir.
“Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik,
Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.” (s. 158)
Eserlerine İslam dinine ve dinî kaide ve amellerin gerektiği gibi ihya edilmediğine sık sık vurgu
yapana Mehmet Akif, bu örnekte de dinin hakkıyla “bil”inmediğini ifade etmektedir. Bu örnekteki
dizelerden, önce dini anlamış ve öğrenmiş olmanın daha sonra da onu yaşamak, gereklerini yerine getirmek
anlamı çıkarılabilir.
“Düşmeden pençesinin altına istikbalin,
Biliniz kadrini hürriyyetin, istiklalin.” (s. 168)
Bu dizelerde de gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hürriyet ve istikbalin
değerinin “bil”inmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Mehmet Akif bu bağlamda kullanılan “bilmek” fiili ile
toplumun farkındalığına dikkat çekmekte, onlara, değerli gördüğü mevhumlara ilişkin bir tavsiyede
bulunmaktadır.
“Âh o yekpârelik eyyâmı hayâl oldu bugün;
Milletin hâlini gör, sonra da mâzîyi düşün.” (s. 361)
Yukarıdaki bağlamda “düşünmek” fiili, geçmişi göz önüne getirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Mehmet Akif, önceki fiillerde sunulan örneklerde olduğu gibi yine geçmişe atıf yapmakta, mevcut
durumdan çıkışın ancak geçmişi düşünmek, idrak etmekle mümkün olabileceğini belirtmektedir. Bunun
için de karşısındaki topluluğa geçmişteki hür ve huzurlu günlerin akla getirilmesi, muhakeme edilmesi
gerektiğini öğütlemektedir.
“Hiç düşünmek de mi yoktur, be adamlar, bu ne iş?
En büyük tâli’i Mevlâ size ihsân etmiş” (s. 375)
Mehmet Akif, her işte “düşünmenin, akletmenin, anlamanın” önemine vurgu yaptığı gibi düşünmeyen
insanları da sert bir dille uyarmaktadır. Allah’ın insana vermiş olduğu en büyük ödülün akıl olduğuna vurgu
yaparak buna rağmen düşünmeyen topluluğun aklını kullanması gerektiğini ifade etmektedir. Günümüzde
birçok Türk (Kırgız, Kazak vd.) lehçesinde de “düşünmek” fiili (tüsün-, tüjün) “anlamak” anlamında
kullanılmaktadır.
“Efendiler, bize fıtrat nümûne gösteriyor,
Diyor ki: Gâyeniz uğrunda bezledin emeği;
Düşünmeyin hele hiçbir zaman esirgemeyi.” (s. 396)
Bu dizelerde Mehmet Akif, insanoğlunun amacına ulaşmak için çokça emek vermesi gerektiğini,
bunun insan yaratılışına en uygun örnek olduğunu ifade etmektedir. Daha önceki örneklerin aksine Akif,
“düşünmeyin” diyerek “çabalamaktan vazgeçmeyin”, “emeğinizi sakın azaltmayın” gibi uyarılarda
bulunmaktadır.
“-Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.” (s. 20)
Mehmet Akif Ersoy, çalışmak ve çalışmamak arasındaki farka vurgu yapmak için ilgili bağlamda
“ayıp”ın tanımını yapmaktadır. İnsanın imkânı varken çalışmamasını, emek harcamamasını ayıplayan
Mehmet Akif, bu vesileyle okuyucusuna çalışmanın önemini kavratmaktadır.
“Kurtuluş yok sa'y-i daimden, terakkiden bugün.
Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!
Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı? Dur!” (s. 25)
Çalışma ve ilerlemeden başka bir kurtuluş yolu olmadığını ifade eden Mehmet Akif, bu yolda
yürümeyenlerin utanması gerektiğini ifade etmektedir. Çalışmadan, üretmeden başarının gelmeyeceğini
vurgulayan şair, karşısındaki topluluğa “ama”sız, “fakat”sız emek vermeyi salık vermektedir.
“Sakın ey nûr-i dîdem, geçmesin beyhûde eyyâmın;
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Çalış hâlin müsâidken... Bilinmez çünkü encâmın.” (s. 133)
Bir önceki örnekte olduğu gibi yine insanın sağlığı, gücü, kuvveti yerindeyken; imkânı varken
çalışması gerektiği öğütlenmektedir. Boşa geçen zamanın hiçbir fayda getirmeyeceği, geleceğin insanları
nelerle karşı karşıya bırakacağının bilinmediği vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle Mehmet Akif’in
“çalışma”yı, karanlıktan aydınlığa çıkışın anahtarı olarak gördüğü söylenebilir.
Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;
Okuyup yazmayı ta’mime çalıştık yer yer. (s. 154)
Bu dizelerde Mehmet Akif Ersoy’un, öğretmen kimliğiyle karşılaşıyoruz. Toplumun aydınlanmasında
okuma ve yazmanın önemini bilen Mehmet Akif, halkın eğitilmesiyle ilgili örnekler sunmaktadır. Türk
toplumunun okur yazar olması adına yapılan icraatlar üzerinde durarak bir bakıma eğitim görmek isteyenler
için gerekli imkânların varlığına işaret etmektedir.
“Felaketin başı, hiç şüphe yok, cehaletimiz;
Bu derde çare bulunmaz -ne olsa- mektepsiz.
Ne Kürd elifbeyi sökmüş ne Türk okur ne Arab;
Ne Çerkes’in ne Laz’ın var bakın, elinde kitab!” (s. 258)
Yukarıdaki dizelerde halkın cehaletine ve “okumamasına” vurgu yapılmaktadır. Bu vesileyle bir kez
daha okumanın önemi ön plana çıkarılmaktadır. Mehmet Akif, Türk toplumunu oluşturan bireylerin
okumama sorununun yaşanan felaketlere yol açtığını açık bir biçimde ifade etmektedir. Bu bağlamda
kurtuluşun, okuyarak anlayarak fikir üreterek gerçekleşeceğine atıf yapıldığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
“Çünkü merkep değilim, ben de mürekkep yaladım,
Ben de tarih okudum; alemi az çok bilirim.” (s. 343)
Bir düşünür olarak Mehmet Akif’in, tarihe ilişkin bilgilerinden hareketle yaşadığı dönemi anlamaya
ve yorumlamaya çalıştığı açıktır. Okumayanları “merkep” ile bir tutan Akif, kendisinin okuyan bir kişi
olarak dünyanın mevcut durumuna yönelik bilgi sahibi olduğunu ifade etmektedir. Sahip olduğu bilgi ve
birikim sayesinde, olayları ve durumları yorumlayabilecek kapasitede olduğundan bahsetmektedir. Bu
noktada, okumanın Mehmet Akif için ne kadar önemli bir beceri olarak görüldüğü ortadadır.
Belâgat âlimlerinin çoğu, zıtları bir araya getiren söz sahibinin onların arasında bir bakıma uyum
sağladığını söylemiştir. Belâgat ve edebiyatta anlama güzellik ve etkililik katan sanatlardan kabul edilen
tezat, kısa bir sözde veya mısrada gerçek veya mecazi olarak aralarında bir çeşit karşıtlık bulunan iki ögenin
kullanılmasıdır. Bir kelime veya ifadenin anlamının, zıddının kaydedilmesiyle daha açık biçimde ortaya
çıkacağı, güzelliğin zıddıyla daha iyi anlaşılacağı düşüncesiyle zıtların bir arada anılması söz sanatlarından
kabul edilmiştir. Yukarıda verilen tablodaki fiillere dikkatle bakıldığında en sık kullanılan fiillerin zıt
anlamlılarıyla birlikte kullanıldığı görülmektedir. Örn: “gel-X git-; dur-, kal- bekle-X başla-, koş-, yürü-;
çık- X in-; yüksel-X düş-; yat-X kalk-, çalış-; tut-X bırak-; dal-X çık-; ver-X al-; gir-X çık-; vb. Akif’in
buradan iyi bir söz ustası (belagat), şair ve edebiyatçı olduğu görülmektedir.
Akif’in, farklı anlamlar taşısalar da aynı işlevlerde kullanılan sözcükleri (aynı kavram alanına giren)
fiilleri de sık kullandığını da görmekteyiz. Yine onun anlatımı zenginleştirmek ve derinleştirmek için bu
fiilleri sık kullandığı görülmektedir. Örn: bak-, gör, bil-, anla-, düşün-, oku-, bul-, duy-, dinle- vb. aynı
kavram alanına giren kelimelerdir.
Akif’in en sık kullandığı fiiller hareket/eylem bildiren fiillerdir çünkü Akif bir dava ve hareket
adamıdır. Örn: gel-, gir-, al-, ver-, koş-, yap-,tut-, kalk-, çalış, vb.
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Sonuç ve Tartışma
Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle Türk toplumuna hem ayna hem de ışık tutmuş önemli bir şairimizdir.
Onun düşünceleri günümüze kadar ulaşmış, değerini kaybetmemiş aksine daha da değer kazanmıştır. O,
dinî temelleri ihmal etmeden modern eğitime de öncülük etmiş, insanî değerlerle yaşayıp medeniyete katkı
sağlamanın eğitimle mümkün olduğuna inanmıştır (Özgen, 2013). Ömrünü Türk milletinin ahlaklı, eğitimli,
çalışkan bir millet hâline gelmesi için harcamış, bunun için büyük çaba sarf etmiştir.
Safahat’ı oluşturan 7 kitaplık külliyat dikkate alındığında, en sık kullanılan fiillerin Mehmet Akif’in
toplum üzerindeki düşünceleriyle örtüştüğü görülmektedir. Bir öğretmen, bir hatip olarak Mehmet Akif,
Türk halkıyla iletişim içerisinde olmuş, eserlerinde “demek, söylemek ve dinlemek” fiillerine birçok
dizesinde yer vermiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde ayrıntılarıyla aktarıldığı gibi sık kullanılan fiiller
arasında Kur’ân-ı Kerîm’de geçen fiiller de görülmektedir. Şiirlerinde âyet ve hadislere de gönderme yapan
Mehmet Akif, halkı uyarma ve doğru yola sokma çabasını dinî kaynaklarla destekleme yoluna da gitmiştir.
Aksiyon, fikir ve ilim adamı olan Mehmet Akif, halkın yaşananları bakıp anlamasını, çevresinde olup
bitenleri görmesini, düşünmesini ve bilgi edinmesini salık vermiştir. Türk milletinin yaşadığı
olumsuzluklardan kurtulmasının yolunun daha çok okumaktan ve çalışmaktan geçtiğini vurgulamıştır. Bu
fikirlerine uygun olarak Safahat adlı eserinde “görmek, bakmak, düşünmek, bilmek, çalışmak ve okumak”
fiillerini çok sık kullanmıştır. Bunun yanında en sık kullandığı “olmak” fiilini çok farklı anlamlarda şiirine
yansıtmıştır. Yine aynı kavram alanına giren birçok fiili sık kullanarak hem kendi iç dünyasını
okuyucuya/dinleyiciye açmış hem de kendini okuyan/dinleyen insanların ilgisini belli birtakım durumlar ve
aksiyonlara çekme başarısını göstermiştir. Bu durum da onun edebî yönünün zenginliğini ve anlatım
zenginliğini bizlere gösteren önemli bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.
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MİLLİ MÜCADELE ve DOĞU ANADOLU
NATIONAL STRUGGLE and EASTERN ANATOLIA
Naila ASKAR1

Abstract
According to the results of the war (1877-1878) Ottoman Army 93 had to withdraw from Elviye-i
Selas and the land was left to the Russians as war compensation. The 40-year period of Russian captivity
began in Kars, Ahiska, Ardahan, Aghbaba, Childir and in Batumi that covers a large part of the southwest
Caucasus. Tsar Russia-Ottoman conflicts that started with the World War I in 1914 became stronger with
time and turned into the great burning fire for the region. On November 7, 1917, the Bolsheviks conquered
the administration in Russia. by revolution. The attacks didn't stop, native Turks had to organize against
Russian, Armenian and Georgian attacks.The Turks has passed a challenging, suffering but honorable road
from the troops defending themselves in the form of local Shura to the establishment of the South-west
Caucasian Republic.
The Turkish army withdrew from Kars on 25 January 1919. South-west Caucasian Republic which
declared itself to be the heir of the National Government soon formed an army of 8,000 people, including
soldiers, officers and volunteers from the Turkish Army and from native youth.British military governor
Templei, Azerbaijan Democratic Republic and Turkey officially recognized the South-west Caucasian
Republic.
This region, which has been repeatedly changed the hand as a result of the war and has always
experienced new deaths and loots, was finally completely rescued by the Turkish Army. On 17 November
1920, the Armenians agreed to sit for peace.The negotiations, which started in Gyumri, ended with the
Treaty of Gyumri signed on 2-3 December 1920.According to the treaty, the Russian-Turkish war between
the years 1877-1878 occupied territories such as Kars, Sarikamish, Kulp, Kaghizman and İghdir( Surmeli)
which was given to the Russian by Iran had been joined to the territory of Turkey after the treaty of
Turkmenchay.Turkey signed the Moscow Treaty on March 16,1921. According to this treaty, the regions
of Batumi, Ahiska, Ahilkelek and Adjaria were left to Russia, Nakhchivan was given the status of special
autonomy due to Azerbaijan and most of the Aghbaba region remained in Russia.In this treaty, Aghbaba
region which had military importance as a strategic height was disposed of and those who suffer the most
from this were undoubtedly Aghbaba. As a treaty result, during a year-long exchange Aghbaba village,
dozens of villages and hundreds of families from the villages over thirty emigrated to Turkey.
Key words: National struggle, Eastern Anatolia, Kars, Turkish, Russian, Armenian, war
XIX yüzyılın başlarında Osmanlı`nın zayıf düşmesi, Doğu Anadolu`nun kaderinde büyük felaketlere
sebep oldu. 1828-1829 yılları arasında başlanan Rus-Türk savaşında Poti, Anapa, Ahıska ve Ahılkelek
Osmanlı devletinin elinden çıktı. Bundan sonra Ruslar bölgedeki yerli Türklere karşı işgalci siyaset
uygulayarak Türklerin önemli bir bölümünü Türkiye`ye göçe mecbur ettiler. Ahıska ve civarından Türkler
göç ettirildi. Buranın Doğu Bayazıt`ten getirilmiş Ermeni muhacirler hesabına toplu şekilde
Ermenileştirilmesine başlandı. İlk zamanlar 30 bin, 1828-1829`lu yıllarda ise 100 binden çok Ermeni
Ahıska`ya yerleştirildi (Hacılı 1992: 15).
Rusya`nın gerçek amacı Çar Petro`nun vasiyet ettiği gibi, sıcak denizlere inmek, yani İstanbul ve
boğazları ele geçirmek, ya da Rusya`nın kontrolü altına almaktı. Bunun için 24 Nisan 1877`de Rusya “Slav
kardeşleri esaretten kurtarmak” bahanesi ile Osmanlı devletine savaş ilan etti. Savaşa çok ciddi hazırlanan
1
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Ruslar, Kars, Doğu Beyazıt ve Ardahan bölgesinden hücuma başlayarak önce Doğu Bayazıt`ı, sonra ise
Ardahan’ı ele geçirdiler. Bir aylık kuşatmadan sonra Kars da 1877`de 18 Kasım günü düşmana yenik
düştü. Bu büyük kaybın ardından Osmanlı ağır şartları olan San-Stefano barış antlaşmasını imzalamak
zorunda kaldı. 31 Mart 1878`de imzalanmış bu antlaşmanın 13. maddesine göre Osmanlı devleti 1 milyon
410 bin ruble olan askeri tazminatın bir kısmını Ardahan, Kars, Batum ve Beyazıt vilayetleri ile Dobrica`yı
Rusya`ya vermekle ödedi (Çelik 1943: 20).
Bu antlaşmadan sonra Güneybatı Kafkasya`nın büyük bir kısmını kapsayan Batum, Kars, Ağbaba,
Ahıska, Ardahan, Çıldır`da 40 yıllık Rus esareti devri başladı. Çar yönetimi “Rus Arazi Nizamnamesi”ni
bahane ederek toprak mülkiyet kanununu kaldırdı, ahaliye mahsus topraklar devlet mülkiyeti ilan edildi.
Yerli nüfusun Osmanlı devletinin içlerine göç etmesini sağlayan Ruslar, Kars’a ve etraf bölgelere Hohol,
Duhobor, Molokan icmalarını, Alman, Eston, Yunan, Ermeni, Yezidi Kürtler, Asuri gibi gayri müslüm
halkları yerleştirmeye başladılar (Kırzıoğlu 1953: 553).
1905`de Rus`ların Japon`lara yenilmesinden sonra bu bölgede de hareketlenme başladı. Azerbaycan
ve Kırım`da yayımlanan gazete ve dergiler bu bölgelerde de yayılmaya başladı. Uzun bir süre Kur’an’dan
başka kitabın girişine izin verilmeyen Guneybatı Kafkasya`da milli uyanış başladı. 1906`da Kars`ta Difai
Partisi`nin, 1909`da ise İslam Neşr-i Maarif vakıflarının bölümleri açıldı (Hacılı 1992: 16). 1914`de I
Dünya Savaşı, Kasım ayında ise Rusya ile Osmanlı arasında ilk çatışmalar başladı.
Ocak 1915`de Ardahan`ı basan Ruslar, Ardahan ve çevresinde üç ay içinde 40 binden fazla Türkü
katlederek Çıldır ve Göle insanını da açlığa terkettiler. Bütün bunlara seyici kalamayan Bakü`deki “İslam
Cemiyet-i Hayriyesi” Çar`dan resmi izin alarak Nisan ayında bölgeye geldi. 1917`ye kadar bölgede kalan
bu yardım kuruluşu, 22 bin kadar Türkü ölümün eşiğinden kurtardı (Arzumanlı 1998: 65-68).
7 Kasım 1917`de Rusya`da yönetimi Bolşevikler ele geçirdiler. Mart 1918`de Bolşeviklerin
imzaladığı Brest-Litovsk Antlaşmasına göre Ruslar`ın “Elviye-yi Selase” (üç sancak) gibi tanınan Kars,
Ardahan ve Batum bölgeleri yeniden Osmanlı devletine vermesi gerekmekteydi. Lakin bu mukaveleyi
tanımak istemeyen Taşnaklar, Kars-Ahıska-Şöreğel bölgesinde, Erzincan ve Erzurum`da katliama
başladılar. Onlar, 1918 Mart- Nisan aylarında 55 gün içerisinde Kars, Sarıkamış ve Kağızman yöresi
insanına katliam yaptılar. Şöreğel ve Zaruşat (Arpaçay) demiryolu ve karayolu kenarındaki köylerde 20
binden fazla Türkü yaşlı, kadın, çocuk demeden katlettiler (Gökdemir 1988: 28).
Türk askeri kuvvetleri bu kadar mezalime seyirci kalamazdı ve 1918`de Doğu cephesi açıldı. MartNisan aylarında Erzurum, Sarıkamış ve Kars Türk Silahlı Kuvvetlerinin koruması altına alındı. BrestLitovsk Antlaşmasına göre milletlerin kendi kaderlerini belirlemesi amacıyla 14 Temmuz 1918`de Kars,
Ardahan ve Batum`da referanduma gidildi. Referanduma katılan 87.048 kişinin 85.129`u Türkiye ile
birleşmenin lehine, 1.693 kişi ise aleyhine oy verdi. Bu üç vilayet onların terkibinde Ağbaba, Çıldır,
Ahıska, Ahılkelek ve Nahçıvan Osmanlı devletiyle birleşmeliydi (Erim 1953: 17).
Sovyet Hükumeti ve Ermeniler bu referandumu keskin şekilde eleştirdiler. Ermenilerin yaptığı
soykırım görülmemiş ölçülere ulaştı, bir ucu da Bakü`yü, Karabağ`ı, Şamahı`yı, Guba`yı sardı. Nuri Paşa
komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, bu soykırımın karşısını almak için hızlı bir şekilde ilerleyerek 15
Eylül 1918`de Bakü`ye girdi ve Müslüman Türk nüfusu katliamdan kurtardı. Ama Batı cephesindeki
başarısızlıklar ve müttefiklerin kaybetmesi, Türkiye`yi 10 Ekim 1918`de Mondros Antlaşmasını
imzalamaya mecbur etti. Antlaşmanın şartlarına göre Türk ordusu Kafkasya’dan 1914`de içinde bulunduğu
sınırlara geri çekilmeli, Ardahan, Kars, Batum, Ahıska, Ahılkelek, Ağbaba, Şöreğel ve Nahçıvan`ı
boşaltmalıydı.
Ordunun Elviye-yi Selase`den çekilmesi bu arazide yaşayan Müslüman Türk nüfusu yeniden kendi
kaderlerine terketmek idi. Daha evvel Rus, Ermeni ve Gürcü soykırım ve soygunlarını yaşamış yerli ahali,
kendini korumak için toplanmağa başladı. Bu amaçla 29 Ekim 1918`de Ahıska Hükumet-i Muvakkatiyesi,
3 Kasım`da Araz Türk Hükumeti ve 5 Kasım`da Kars İslam Şurası adlanan geçici hükumetlerin kurulduğu
ilan edildi (Kurat 1970: 35). 30 Kasım`da Kars İslam Şurası`nın çağrısı ile Ordubad, Nahçıvan, Kamerli,
Sürmeli, Ağbaba, Şöreğel, Çıldır, Ahılkelek bölgelerini temsil eden 60 kişi, ikinci çağırışla çeşitli
bölgelerden daha 10 kişi milletvekili statüsü ile Kars Kongresine toplandı.
Kongre Ahıska Hükumet-i Muvakkatiyesi, Araz Türk hükumeti ve Kars İslam Şurası adından bildiri
yayınladı: “Batum`dan Ordubad`a, Ağrı dağı`ndan Azgur`a kadar nüfusun büyük çoğunluğu Türk ve
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Müslüman olan yerlerden Osmanlı ordusu çekildiği zaman idare ve yurt korunması işleri için merkezi Kars
olmak kaydıyla Milli Şura hükumetinin kurulması” (Kurat 1970: 69) oy birliği ile karara alındı.
Kongrede halkı silahlı savunmaya hazırlamak ve dış ilişkileri düzenlemek için kararlar da alındı.
Cahangiroğlu İbrahim Bey Milli Şura hükumetinin başkanı, Kepenekçi Emin Ağa ise başkan yardımcısı
seçildi. 1918`in Aralık ayı başında, Türk ordusu Ahıska ve Ahılkelek’den çekildi. 4-5`Aralık`da Gürcüler
Ahıska’yı, Ermeniler Ahılkele’yi, 8 Aralık`da ise İngilizler Batum`u işgal ettiler. Milli Şura hükumetinin
çağırışıyla 1919`da 3-5 Ocak tarihlerinde I. Ardahan kongresi toplandı (Kurat 1970: 79).
I. Ardahan kongresi durumu analiz ederek kısa sürede yeni bir kongrenin toplanması, örgütlenmek ve
silahlanmak hakkında kararlar aldı.
II. Ardahan Kongresi 20 bölgenin temsilcileri ile 7-9 Ocak 1919 tarihinde toplandı ve yeni kararlar
aldı. 17-18 Ocakta Kars`ta yeni toplantısını yapan kongre Cenub-i Garb-i Kafkas Cumhuriyetinin
kurulduğunu ilan etti. Kongrede 18 maddelik anayasa kabul olundu, Cahangiroğlu İbrahim Bey yeniden
hükumet başkanı, Çıldır`lı Esad Bey ise parlamento başkanı seçildi. 9 bakan, 4 devlet kurulu başkanı tayin
olundu. Anayasa Türk dilini resmi devlet dili ilan etti ve üzerinde beyaz, yeşil, siyah zemin üzerinde ayyıldız olan devlet bayrağını onayladı. Batum`da çıkan “Seda-yi Millet” gazetesi ise devletin resmi gazetesi
oldu.
Türk ordusu 25 Ocak 1919`da Kars`dan çekildi. Kendini Milli Şura Hükumetinin varisi ilan etmiş
Cenub-i Garb-i Kafkas hükumeti kısa sürede Türk ordusundan gönüllü olarak kalmış asker ve subaylar ve
aynı zamanda yerli gençlerden oluşan 8.000 kişilik ordu kurdu. İngiliz askeri valisi Templey, Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti ve Türkiye Cenub-i Garb-i Kafkas Cumhuriyetini resmen tanıdı. Lakin tüm bu
olanlara rağmen, Ermenistan ve Gürcüstan askeri saldırılarına devam etmekteydi. Ordu kötü silahlanmış
olsa da ahaliyi koruma gücüne sahipti. Bu zor şartlar altında Batum`dan Ordubad`a 40.000 km2 arazisi ve 1
milyon 700 binden fazla nüfusu olan, 34 vilayet ve kazadan oluşan bu Türk Cumhuriyeti yaklaşık 6 ay
yaşadı.
12 Nisan 1919`da İngilizler Kars`ı işgal etti. İngiliz komutanı General Tomson`un manifestosu ile
parlamento ve hükumet bırakıldı, hükumetin bütün üyeleri tutuklandı. Cahangiroğlu İbrahim Bey Malta
adasına kürek cezasına gönderildi (Kurat 1970: 156-159).
Cenub-i Garb-i Kafkas Cumhuriyeti ve hükumeti dağıtıldı. İngilizler Kars`ın yönetimini Ermeni
kuvvetlerine devrettiler. Ardahan ve Posof ise Gürcü işgaline maruz kaldı. Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti bu işgali kınayarak Gürcüstan, Ermenistan ve Kafkasya’daki İngiliz komutanlığına, Ağustos
1919`da ise Paris Barış Konferans başkanına kendi ciddi itirazını belirtti: “Kars vilayetininn bu acı kaderine
Azerbaycan Cumhuriyeti seyirci kalamaz ve kalmamalıdır” (Dünya konfransının Sedr cenablarına 1985:
111-115). Cenub-i Garb-i Kafkas hükumeti devrildikten sonra Batum`dan Nahçıvan`a kadar olan arazilerde
yaşayan Türk Müslüman nüfus mahalli Milli Şuralar (konsey) şeklinde örgütlenerek mücadeleyi devam
ettirdiler.
Toplam 12 Milli Şura, aynı zamanda Ağbaba ve Çıldır Milli Şuraları kuruldu. Çıldır Milli Şurası
Kamil Ağa`nın başkanlığı ile yaşamını sürdürüyordu. Ağbaba Milli Şurası`nın Başkanı ise Kars Milli Şura
hükumetinin üyesi olmuş Hacıabbasoğlu Kerbelayı Mehemmed Ağa idi. O, halk arasında büyük nüfuz
sahibi idi. Kısa sürede Ağbaba Milli Şurası içinde halk ordusu yaratıldı, Ağbaba ve Şöreğel insanı 1919–
1920`li yıllar katliamlarından bu sebebten az kayıpla kurtuldu. Kerbelayı Mehemmed Ağa İstanbul`a
giderek binbaşı Mehmet Ali Bey`in komutanlığı ile bir alayın Ağbaba`ya gönderilmesini sağladı.
Andranik Ozanyan`ın atlı bölükleri Ağbaba`ya hücum ederken atılan topun sesinden burada nizami
Türk askerinin olduğunu anlayarak derhal yönünü değiştirmiş ve güneye dönmüşler. Yol üzerinde olan
Düzkent, Şiştepe ve İlanlı köylerinde önlerine çıkanlara saldırmakla yetinmek zorunda kalmışlar.
Ağbaba`nın 32 köyünün geleceğini düşünen Kerbelayı Mehemmed Ağa, Ermenilerle mütamadiyen barış
yolları arıyordu. Bu görüşlere bizzat kendisi ve danışmanı Karaçanta`lı Hacı Emrah katılıyordu. Ağbaba
Milli Şurasının Garargahı Gümrü`de bulunan Ermeni lideri Vağarşak Ağa`yla yaptıkları görüşler çok fayda
sağlıyor, Ermenilere göz açtırmıyor, eylemlerini sınırlıyordu (Esgerev 2001: 15)
Kars yeniden Ermenilerin eline geçtikten sonra katliam ateşi tüm bölgeyi sardı. Cenub-i Garb-i Kafkas
Hükumeti üyelerinin tüm mal varlıkları yağmalandı ve hepsine resmen el konuldu. Ermeni hükumeti Oltu,
Göle, Sarıkamış ve Karakurt`dakı Müslüman Türk nüfusu onlara itaat etmeğe mecbur bırakıyordu. Kars
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çevresinde 70 köy, Kağızman`da 50 köy ve tüm Göle Ermenilerce viran edildi. Ölenlerin ve yaralananların
sayısı on binleri buluyordu. 15 binden fazla insan evsiz bırakıldı (Kırzıoğlu 1999: 79).
Bu katliam ve soygunların bahanesi Kars Milli Şurasına bağlı Türklerin İrevan`daki Meclise yapılan
milletvekili seçimlerinde oy kullanmaktan imtina etmeleri idi. Ermeniler yerli Milli Şuraların bırakılmasını
talep ediyorlardı. Buna bağlı olarak yapılan katliam ve soygunlar Aralık 1919`dan - Şubat 1920`ye kadar
tüm vahşetiyle devam etti.
Andranik Osipyan`nın bir grup haydutunun zulmünden kaçan 500`den fazla Çıldır ve Göle köylüleri
soğuktan donarak öldü. 2 Ocak 1920` de Kars- Gümrü tren yolu kenarında yerleşen Şahnalar köyüne
saldıran Ermeniler bu köyde 500`den fazla kadın, çocuk ve yaşlıyı katletti. Katliamdan kaçan 200`den fazla
insan donarak şehit oldu (Dünya Konfransının Sedr Cenablarına: 99)
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan hükumetine katliamı durdurmak için nota
gönderdi. Notanın bir kopyası da İngiltere, Fransa ve İtalya missyonlarına gönderildi. Bundan başka, aynı
nota Batum`da basılan “İslam Gürcüstan” gazetesinin 4 Mart 1920 sayısında da yayınlandı (Dünya
Konfransının Sedr Cenablarına: 104). Türk ordusu kumandanı Kazım Karabekir Paşa 22 Mart 1920`de
Ermeni askeri kumandanlığına katliamlara son verilmesi talebi ile nota gönderdi (Tansel 1973: 217).
Bölgede karışıklık zamanında, Türkiye`nin işgal güçleriyle savaşla başbaşa kaldığı bir zamanda,
Ermeniler Doğu Anadolu`yu ele geçirmek için askeri operasyonu genişleterek 12 Ağustos`ta Oltu`nun bazı
köylerini zaptettiler. İşi daha da ilerleterek 13 Ağustos`ta Doğu Bayazıt`taki Türk kuvvetlerine saldırdılar.
Bu durum karşısında Türk ordusu harekete geçti. Kazım Karabekir Paşanın komutasında Doğu Ordusu 29
Eylül`de Sarıkamış`ı, 30 Eylül`de Göle`yi, 30 Ekim`de Kars`ı, 7 Kasım`da Gümrü`yü ele
geçirdi (Yerasimos 1979: 192-193).
17 Kasım 1920`de Ermeniler barış için masaya oturmayı kabul etti. Gümrü`de başlayan müzakereler
2-3 Aralık 1920`de imzalanan Gümrü Antlaşması ile son buldu (Soysal 1983: 17-29). Antlaşmaya göre
1877-78 yılları arasında çıkan Rus–Türk savaşı zamanı yitirilmiş Kars, Sarıkamış, Kulp, Kağızman,
Türkmençay Antlaşmasından sonra İran`ın Rus`lara verdiği Iğdır (Sürmeli) Türkiye topraklarına katıldı.
Bolşevik tehlikesinden korkan Gürcü`ler de Barış müzakerelerine girerek 23 Şubat`ta Çıldır`ın batı
kısmını, Ardahan, Artvin ve Batum`u Türkiye`ye iade etti. Türk ordusu 7 Mart`ta Ahıska, 11 Mart`ta
Batum, 14 Mart`ta ise Ahılkelek`e girdi. Bu olaylar zamanında Bolşevikler Kafkasya’da yönetimi
devralmıştı. Türkiye 16 Mart 1921`de Moskova Antlaşmasını imzaladı.
Bu antlaşmaya göre Batum, Ahıska, Ahılkelek ve Acaristan bölgeleri Rusya`ya bırakıldı, Nahçıvan`a
Azerbaycan dahilinde özerklik statüsü verildi, Ağbaba bölgesinin büyük bir kısmı ise Rusya`da kaldı. 19
Ekim 1921`de imzalanan Kars Antlaşması ile Moskova Antlaşması resmileştirildi. Sınırlar bugünkü
konumuyla kabul edildi (Yerasimos 1979: 39-47).
Bu antlaşmalardan en çok zarar edenler ise kuşkusuz Ağbaba insanı oldu. 1877 Osmanlı -Rus
savaşından önce Kars`ın terkibinde olan Ağbaba`nın genel ölçümü 1.100 km2 den fazlaydı. Antlaşmanın
şartlarına göre Ağbaba bölündü,
Ermenistan`da kalan kısmında 1930`da Amasya ve Kızılkoç (Gukasyan) ilçeleri yaratıldı. Ağbaba`nın
merkezi kısmı Amasya ilçesinin payına düştü. 19 Ekim 1921`de imzalanan Kars Antlaşmasının bir bölümü
de mübadeleyle ilgiliydi. Buna göre de Ağbaba`daki 32 köyden 8-inin, yani Mumuhan, Gonçalı, Ördekli,
Sınık, Söyütlü, Seldağıdan, Mustuklu, Bağçalı köylerinin bütün nüfusu 1920`li yıllar öncesinde Türkiye`ye
göç ettiler (Esgerov 2001: 8-9).
İlçenin Kızıldaş, Kıdaşen, Hançallı, Kızılkilise, Bozkala köyleri 1930-1940`lı yıllarda Stalin
zamanında harabeliğe dönüştü (Elekberli 1994: 37). 1988`de malum olaylar başladığında ise Ağbaba`nın
Türkler yaşayan son 19 köyünün nüfusu da bütünlükte sınırdışı edildi.
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Ordusu yenik düşdü. Bu büyük kaybın ardından Osmanlı
ağır şartları olan San-Stefano Barış Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmanın sonuçlarına
göre ordu “Elviye-yi Selase” den çekildi ve bu topraklar savaş tazminatı olarak Ruslar`a bırakıldı.
Güneybatı Kafkasya`nın büyük bir kısmını kaplayan Batum, Kars, Ahıska, Ardahan, Ağbaba ve Çıldır’da
40 yıllık Rus esareti devri başladı. XX yüzyıl başlarından büyük bir karışıklık dönemi yaşayan bölgede
1914 I Dünya Savaşıyla yeniden Rus- Osmanlı çatışmaları başladı. Rus yönetiminin bilerek meydan verdiği
Ermeni çeteleri bölgede büyük katliamlar ve yağmalar yapmaktaydı. On binlerce Türkün ölümüne ve evsiz
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eşiksiz kalmasına neden olan bu saldırılara karşı yerli Türkler örgütlendiler. Türkler yerli Şura Hükumetleri
şeklinde kendini savunan birliklerden Cenub-i Garb-i Kafkas Cumhuriyeti`nin kurulmasına kadar zorlu,
cefalı ama şerefli bir yol geçti. Defalarca savaş sonuçunda el değişen ve her seferinde yeni ölümler ve
yağmalar yaşayan bu bölge nihayet Türk Ordusu tarafından tamamile kurtarıldı. Kazım Karabekir Paşanın
komutasında Doğu Ordusu 1920 yılı 29 Eylül`de Sarıkamış`ı, 30 Eylül`de Göle`yi, 30 Ekim`de Kars`ı, 7
Kasım`da Gümrü`yü ele geçirdi. Bu zaferlerden sonra Ermeniler ateşkes yaparak antlaşma imzalamağa razı
oldu. Türkiye 16 Mart 1921`de Moskova Antlaşmasını imzaladı. 19 Ekim 1921`de imzalanan Kars
Antlaşmasıyla ise Moskova Antlaşması resmileştirildi.
Bu antlaşmalara göre Batum, Ahıska, Ahılkelek ve Acaristan bölgeleri Rusya`ya bırakıldı, Nahçivan`a
Azerbaycan`a bağlı olarak özel özerklik statüsü verildi, Ağbaba bölgesinin büyük bir kısmı ise Rusya`da
kaldı. Ağbaba`nın yerine Rusların 1828`de İran`dan almış olduğu Sürmeli çukuru (Iğdır) Türkler`e verildi.
Asırlarca Osmanlı yönetiminde yaşamış Ağbaba`nın nüfusunun büyük çoğunluğu yeni yönetim altında
yaşamak istemedi. Bir yıllık bir mübadele süresince onlarca köy tamamen ve otuzun üzerinde köyden
yüzlerce aile Türkiye tarafına göç etti. 40 yıl boyunca defalarca ileri geri alınan sınırlar nihayet, bugünkü
haliyle belirlendi.
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KAZAKİSTAN MİLLİ MARŞI VE MİLLİ MÜCADELELER
KAZAKHSTAN NATIONAL ANTHEM AND NATIONAL STRUGGLES
Nazgül BALABEKOVA

Abstract
The first national anthem of Kazakhstan was adopted in 1943. In 1943, a competition was
announced to write the national anthem of the Kazakh Soviet Socialist Republic. As a result, the text
written for the composition of Abdilda Tajibayev, Kayım Muhamedhanov, Gabit Musrepov, Mukan
Tulebayev, Evgeny Brusilovskiy and Latif Hamidi was accepted. That anthem was written according
to the ideology of the Soviet era. It begins by saying that Lenin shone like the sun and showed the way
to the Cossacks who lost their way in the dark and fog. This anthem was in effect until 1992. After the
collapse of the Soviet Union, a new anthem had to be written, symbolizing the freedom and
secularism of an independent state. In the first years of independence, the composition of the old
anthem remains unchanged and its lyrics are rewritten by Muzafar Alimbayev, Tumanbay
Moldagaliev and Jadyra Daribayeva. However, 14 years after the independence of the country, the
anthem could not meet today's needs. In this context, the issue of changing the anthem is on the
agenda of the Kazakhstan state. A competition for the anthem is announced and the song "My
Kazakhstan" wins the competition. The song was written during the development of virgin and fallow
lands in the 1950s. In order to develop the virgin lands, many workers from other countries of the
Soviet Union were brought and settled in Kazakhstan. The country was under threat of Russification.
Kazakh schools were closed and Russian schools were opened. Place names also began to become
Russian. At that time, composer Shamshi Kaldayakov wrote a song that boosted the country's morale,
meaning that it was the Cossacks who owned the vast steppes. The lyrics were written by Jumeken
Najimeddenov. This song, which shows everyone the real owner of the homeland, saying "My
country, my homeland - Kazakhstan", has been sung along with the official anthem for half a century
and won the hearts of the people.
In this study, the political events that led to the writing of the National Anthem and the national
struggles of the Kazakh people against the Soviet Union are discussed.
Keywords: national anthem, development of virgin lands, national struggle, political events,
homeland.
Giriş
Her devletin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri, ulusal devlet sembolleri - arma, bayrak,
marşının olmasıdır. Devlet sembolleri, devletin ve topraklarında yaşayan halkların tarihi, siyasi,
askeri, kültürel geleneklerini, diğer devletlerle olan ilişkilerini ve bağlarını, etnik gelenek ve
kültürlerini yansıtırlar.
Çalışma konumuz olan milli marşlar da sosyo-politik fenomenlerin rolünü oynar ve belirli zaman
aralığındaki toplum doğasınının, tarihsel çağın sembolünü yansıtır. Onlar, toplumun gelişme düzeyini,
mevcut durumunu belirler, tarihsel geçmişi tüm çeşitliliğiyle incelemeye izin verir, halkın kültürünün,
siyasi gücünün doğası ve çok daha fazlası hakkında bir fikir verirler.
Bu çalışmamızda Kazakistan Cumhuriyeti’nin marşları ve marşların yazıldığı dönem tarihi
olaylar ele alınacaktır. Kazakistan bugüne kadar marşını iki defa değiştirdi. İlk marş, Sovyet
döneminde yazıldığından, marşın metni bağımsızlıktan sonra yeniden yazılmıştır. Bestesi aynı kaldı.
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Ancak zamanla, marşın güncelliğini yitirdiği anlaşıldı. Böylece yeni bir marşın kabul edilmesi konusu
hükümetin gündemine giriyor. Sonuçta 1992'den 2006'ya kadar kullanılan Kazakistan Cumhuriyeti
Milli Marşı'nın yerine, 7 Ocak 2006 tarihinde yeni Marş kabul edilmiştir. Marşın orijinali
1956'da Şamşi Kaldayakov tarafından bestelenen ve Jumeken Najimedenov tarafından yazılmış bir
şarkıdır. Fakat ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından metninde değişiklikler yapılmıştır.
Çalışmamızda her marşın yazılış tarihi ayrı ayrı incelenecektir.
1. KAZAKİSTAN’IN İLK MİLLİ MARŞI
1943'te Sovyet hükümeti, müttefik cumhuriyetlerin her birinin kendi marşına sahip olması
gerektiğine dair bir kararname yayınladı. Sovyetler Birliği üyesi Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
de Milli Marş için bir yarışma ilan etti. Sonuç olarak Abdilda Tajibayev, Kayım Muhamedhanov,
Gabit Musrepov tarafından yazılan güfte kabul edilmiştir. İlk marşı Mukan Tulebayev, Evgeny
Brusilovskiy ve Latif Hamidi gibi ünlü besteciler bestelediler.
Marşın güftesinin yazarlığı hakkında birkaç tartışmalı fikir vardır. Bazı kaynaklara göre, ilk
marşın metninin tam yazarı Kayım Muhamedhanov'du. Diğer yazarlar, metnin başındaki "er Kazak"
kelimesini "biz Kazaklar" ile değiştirmiştir (Mambetjan, 2019). Açık kaynaklara göre, o sırada
yarışmaya ünlü yazarlar ve şairler katılmış. Ama yarışmayı 27 yaşındaki Kayım Muhamedhanov
tarafından yazılan metin kazanmış. Kayım Muhamedhanov seçkin bir bilim adamıdır, 1000'den fazla
bilimsel eserin yazarı, Kazakistan'daki metinbilim, Shakarimoloji ve Alaş çalışmalarının kurucusudur.
Aynı zamanda onu şair, yazar, oyun yazarı, çevirmen ve öğretmen olarak biliyoruz.
1945'te Milli Marş metni Sovyet yetkilileri tarafından onaylandı. 1943-1992 yıllar arasında
yürürlükte olan Kazakistan Milli Marşının metni:0
Kazakçası
Türkçesi
Biz qazaq ejelden erkindik ansağan,
Biz Kazaklar, ezelden özgürlük isteyen,
Bostandıq ömir men ar üşin qïğan jan.
Bağımsız hayat ve vicdan için can veren.
Torlağan tumannan jol tappay turğanda,
Sis içinde yolunu bulamayınca,
Jarqırap Lenïndey kün şığıp, attı tañ.
Lenin güneş gibi parladı ve sabah oldu.
Qayırması:
Nakarat:
Jasasın Sovetter Odağı,
Yaşasın Sovyetler Birliği,
Jetkizgen erkindik, teñdikke,
Özgürlük, eşitlik veren.
Bastaytın elderdi birlikke,
Ülkeleri birliğe çağıran,
Jeñiske, şattıqqa, erlikke!
Zafere, neşeye, cesarete!
Daq salmay Lenïnniñ jeñimpaz saltına,
Lenin'in muzaffer geleneğini lekelemeden,
Urpağı qostı dañq Otannıñ dañqına,
Nesil, Anavatan'ın şanına şan ekledi,
Odaqtas, urandas elderdiñ qamqorı,
Müttefik ülkelerin koruyucusu,
Köp alğıs aytamız ulı orıs xalqına.
Büyük Rus halkına teşekkür ederiz.
Irgeli memleket, erikti boldıq el,
Biz temel bir devletiz, özgür bir ülkeyiz,
Dostıqpen, birlikpen jaynaydı twğan jer.
Vatan dostluk ve birlik doludur.
Eñbekte, maydanda, jetkizgen jeñiske,
İşte, cephede, zafer kazandıran,
Danışpan partïya - süyikti kemeñger.
Bilge partimiz - sevgili dahimiz.
Şiirin ilk iki satırında “Kazakların ezelden özgürlük için mücadele ettiğini, onun uğruna nice can
verdiği” söyleniyor. XVIII-XX yüzyıllarda Kazak bozkırlarında Rus sömürgecilerine karşı birçok
büyük çaplı Ulusal Kurtuluş Hareketleri gerçekleşti. Bu hareketlere Syrym Datuly, İsatay, Mahambet,
Kenesary Han, Syrym Datuly, Jankoja, Amangeldy gibi kahramanlar önderlik etmişti. Şair, bunlardan
söz etmiş olmalıdır.
1917 yılında Sovyetler Birliği kuruluyor ve Kazak Cumhuriyeti de Birliğin bir parçası oluyor. Şair,
bu dönemi kurtuluş olarak görüyor ve Lenin’i Kazak halkının kurtarıcısı sanıyor: “Sis içinde yolunu
bulamayınca,
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Lenin güneş gibi parladı ve sabah oldu” diyor. Dev imparatorluğun kontrolü altında olmasına
rağmen, ülkesini bağımsız olarak görüyor ve Rus halkına teşekkür ediyor.
1943, İkinci Dünya Savaşı'nın zirvesiydi. Nazi Almanyasını yenmek için Sovyetler Birliği birleşik
bir devlet olmalıdır. Halkın moralini yükseltecek, onları zafere ve Lenin'in yönüne ikna edecek bir marşa
ihtiyacımız vardı. Kayım Mukhamedkhanov'un yazdığı metin bu amaç ve ideolojiye uygundur. Bu Milli
Marş, yaklaşık 50 sene, yani bağımsızlık alana kadar söylendi.
2. SOVYETLER BİRLİĞİNİN DAĞILMASI. KAZAKİSTAN’DAKİ SOVYET REJİMİNE
KARŞI MÜCADELELELER
1980’li yılların sonunda Sovyetler Birliği, hem siyasi hem ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.
1985 yılında Sovyetler Birliği Genel Sekreterliği görevine gelen Mihail Gorbaçev “Glasnost ve
Perestroyka” politikaları ile Sovyetler Birliği’ne yeni ufuklar açmayı planlamıştı. 1985-1991 yıllardaki
Perestroyka döneminde siyasi sistemde reform girişimi, mevcut tüm çelişkilerin şiddetlenmesine yol açtı.
1988-1990'da SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un girişimiyle SBKP'nin rolü
önemli ölçüde zayıfladı. Komünist Parti'nin rolü zayıfladıkça ve parti aygıtının üyeleri azaldıkça, Birlik
cumhuriyetlerini tek bir bayrak altında birleştiren ideoloji de ortadan kalktı. Ülkede son yıllarda yaşanan
çeşitli olaylar sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açtı.
8 Aralık 1991'de Belarusya’nın “Viskuli” hükümet sanatoryumunda Boris Yeltsin, Stanislav
Shushkevich ve Leonid Kravchuk, Bağımsız Devletler Birliği'nin kurulması ve SSCB'nin tasfiyesi
konusunda bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma, tarihte “Belovej anlaşması” olarak biliniyor.
21
Aralık 1991'de Almatı’da (Kazakistan), eski Sovyet Cumhuriyetlerinin 11 lideri BDT'nin amaç ve
ilkeleri ve temelleri hakkında bir bildiri imzaladı. Deklarasyon, Belovej anlaşmasını doğruladı ve
BDT'nin kurulmasıyla SSCB'nin sona ereceğini belirtti. 25 Aralık 1991'de Moskova saatiyle 19:00'da
Mihail Gorbaçov, Merkezi Televizyonun yayınına çıktı ve SSCB Başkanı olarak faaliyetlerinin sona
erdiğini duyurdu. Aynı gün, SSCB'nin devlet bayrağı Moskova Kremlin'in bayrak direğinden indirildi ve
Rusya Federasyonu'nun devlet bayrağı kaldırıldı. 26 Aralık 1991'de, SSCB Yüksek Sovyeti
Cumhuriyetler Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasıyla bağlantılı olarak, SSCB'nin bir
devlet ve uluslararası hukukun konusu olarak varlığının sona erdiğini belirten bir bildiri kabul etti (Titov,
2016).
Sovyet sisteminden kurtulan cumhuriyetler, "Sovyet" ve "sosyalist" isimlerini terk etmeye
başladılar. 10 Aralık 1991'de, Cumhuriyet Yüksek Konseyi'nin toplantısında, Kazak Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırıldı .
16 Aralık 1991'de, Cumhuriyet Yüksek Konseyi'nin yedinci toplantısında, “Kazakistan
Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Kanun” kabul edildi (Ayagan vd., 2010: 147). Aynı gün
Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. Böylece 16 Aralık 1991, Cumhuriyetin bağımsızlık günüdür.
2.1. 1986 ARALIK OLAYLARI (JELTOKSAN)
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Kazakistan, özgürlüğünü mücadelesiz ve kolay elde etmiş gibi
gözükse bile, başımsızlık uğruna Kazakların kanı az dökülmedi. Kazak gençleri, son yıllarda Sovyet
rejimine karşı mücadelelerde bulunmuştu. Bunlardan en büyüğü, 1986 yılında Almatı’ da gerçekleşen
“Aralık olayları’dır”. Bu sadece Kazakistan değil, tüm Sovyetler Birliği’nde kitlelerin meydanlara
dökülerek kendi taleplerini bildiren büyük çaptaki ilk mitingtir. 16 Aralık 1986 tarihinde Kazakistan’ın
başkenti Almatı’da çıkan olaylar tüm Sovyetler Birliği’nde büyük yankı uyandırmıştır.
1986 yılının 11 Aralığında Komünist Parti Yönetim Kurulu, Kazakistan Komünist Partisi Birinci
Sekreteri Dinmuhamed Konayev’in emekli olduğunu (kendisine haber vermeden) ilan etmiştir
(Auanasova ve Süleymenov, 2010: 38). 16 Aralık'ta Сumhuriyet Merkez Komitesinin genel kurulu
toplandı. Toplantıda Dinmuhamed Konayev’in yerine Gennadiy Kolbin’i atandığı açıklandı. Gennadiy
Kolbin’in Kazakistanla hiçbir alakası yoktu ve Kazak halkı da kendisini tanımıyordu. Bu durum,
Kazakistan’da özellikle gençlerin büyük tepkisini çekti. Almatı’da, bu atamayı protesto eden Kazak
gençleri sokaklara ve meydanlara çıkarak mitingler düzenledi, Sovyetler Birliği Merkezi İdaresinin
kararından geri dönmesini talep etti (Törehani, 1991:76). Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi
Birinci Sekreteri olarak Kazakistan'da hiç bilinmeyen bir orta rütbe başkanının (SBKP Merkez Komitesi
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Ulyanovsk Bölge Komitesinin Birinci Sekreteri) adanmasına karşı halkın tepkisi çok doğaldı. Ancak
Kazak gençlerinin kan dökme gibi niyeti yoktu. Onlar, SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Mihail
Gorbaçov'un güzel perestroika açıklamalarına inanarak SBKP kararına hoşnutsuzluklarını ve
anlaşmazlıklarını dile getirmek üzere barışçıl bir gösteriye çıktı. Gösteriye katılan öğrenci ve işçiler
silahsızlardı. Şehir meydanına toplanan gençlerle konuşması için Kolbinle birlikte Mukashev,
Kamalidenov, Nazarbayev gibi üç üst düzey yetkiliyi görevlendirdi. Birlikte açıklama yapmak için
kürsüye çıktılar ve grup sözcüsü olarak Nazarbayev, Kolbin'in atanmasını desteklediklerini söyledi.
Gençler: "Biz hainlerle konuşmak istemiyoruz" diye bağırdı ve görevlendirilen kişileri kartopu ile
vurmaya başladı. Kısa süre sonra 5-6 kişi Kolbin’le buluştu. Ancak buluşma ardından olaylar alevlendi,
birçok gösterici yaralandı, tutuklandı ve cezalandırıldı. Göstericilerin üzerine tanklar gönderildi.
Göstericilerin bir kısmı ağır yaralandı, bir kısmı tutuklandı ve hapse atıldı (Akiner,1995: 55-56).
Sonuçta Jeltoksan gösterilerine 10 bin civarında insan katıldı. Bunları bastırmak için 70 bin asker ve
polis görev yaptı. Bu güçler Sovyetlere bağlı her bir devletten toplanıp bir gecede Almatı’ya taşındı. Bu
nedenle sindirme hareketi oldukça kanlı sonuçlandı. Olaylar sonrasında binlerce yaralanan ve yüzlerce
ölen gencin yanı sıra akıbeti belli olmayan bir o kadar da insan bulunmaktadır (Kara, 2012:425).
Almatı’da gerçekleşen gösteriler diğer Kazak şehirlerinde Sovyetlerin federal yapısını zayıflatacak
ve sosyal yapıyı sarsacak ilk büyük patlama idi. Protestoların ardından Sovyetlerin kardeşlik ve
birliktelik üzerine inşa edildiğine dair efsane birkaç yıl içinde paramparça olacaktı. 20. yüzyılın son
çeyreğinde bütün Kazak halkının Sovyet hâkimiyetindeki diğer halklarla birlikte bağımsızlık mücadelesi
başlatmaları ve başarıya ulaşmaları asırlardır ödenen bedellerin semeresidir denilebilir (Kara: 417).
Her ne kadar ayaklanmanın görünürdeki nedeni Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine
Kazaklarla hiçbir alakası olmayan birinin atanmasına karşı çıkmak olarak gösterilse de aslında
ayaklanma, Komünist Parti diktatörlüğüne, Ruslaştırma siyasetine, nükleer silah üretim sahalarının
Kazakistan’da ve Kazakların yoğunlukta olduğu bölgelerde kurulmasına ve ekolojik kirlenmenin çok
büyük boyutlara ulaşmasına karşı yapılmıştır. Bu atama, bardağı taşıran son damla olmuştur. 16-18
Aralık 1986 yılında Almatı başta olmak üzere Kazakistan’ın altı şehrinde meydana gelen olaylar
Komünizm politikasının sonunun geldiğini gösteriyordu.
2.2. 1989 JANAOZEN AYAKLANMASI
Aralık olaylarından 3 yıl sonra 1989 yılında Janaozen şehrinde isyan çıkar. Olay, 16 Haziran - 24
Temmuz aralığında gerçekleşti. Bu etnik çatışmada iki taraf yer aldı: 1) yerel Kazak nüfusu; 2) Kafkas
etnik gruplarının temsilcileri (Lezginler, Çeçenler, İnguşlar).
Etnik gruplar arası çatışma, geniş Hazar bölgesini kapsamıştı – Janaozen, Shevchenko (Aktau)
şehirleri, Mangyshlak istasyonu, Ozen köyleri, Kulsary, Jetibay, Munayshi, Shetpe, Akshukur dâhil
Guryev (şimdi Atyrau) bölgesi.
Etnik çatışmanın nedenleri, Hazar Denizi bölgesinde son otuz yılda gelişen ekonomik, sosyal ve
demografik sorunlar kompleksinde yatmaktadır. Bölgedeki ayaklanmalara yaklaşık 80 bin kişi katıldı
(Ryskoja, 2012). Askerler, helikopterler ve tanklar kullanıldı. Kan döküldü.
Janaozen ayaklanmasına aşağıdaki olaylar sebep olmuştur. Sovyet emperyal hükümeti, Kazak
halkının dilini, dinini, geleneklerini unutturmak, onları topraklarından ve vatanından mahrum etmek
istedi. Sovyet Hükümetinin amacı, tüm Sovyetler Birliğinde sadece Rusça konuşan “Sovyet insanını”
hazırlamaktı. Bu yaklaşımlardan biri, yerel Kazak nüfusunu bir azınlığa dönüştürmek için diğer
milletlerden temsilciler getirmek ve onları verimli alanlara yerleştirmekti.
1960’lı yılların başında Mangystau toprağında petrol yatakları bulundu. “Bu petrolü geliştirmek”
bahanesiyle diğer cumhuriyetlerden Mangystau bölgesine toplu olarak işçiler gelmeye başladı. Yerli halk
petrol endüstrisinde yer almıyor, orada yabancılar çalışıyordu. Kazaklar ise çoğu zaman tarım ve
hayvancılıkla uğraştılar. 1989 nüfus sayımına göre, Zhanaozen'de 58 000 kişi vardı. Bunların 32 000'i
Kazak, 16 000'i Kafkasyalı ve 10 000'i Slav'dı. Kafkasyalıların çoğunluğu üretimde, kamu hizmetlerinde
ve kolluk kuvvetlerindeydi. O zaman Janaozen'i "ikinci Groznıy" olarak adlandırdılar (Kojık, 2009).
Yerel Kazaklar ikinci sınıf oldu. Herhangi bir sorunun çözümü Kafkasyalıların (özellikle Çeçenler)
izniyle gerçekleştirildi. Kafkasyalılarla Kazak gençleri arasında sık sık kavgalar oluyordu. Çok sayıda
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ölüm oldu. Ancak yerel makamlar bu olayları her zaman yukarıdan örtmüştür. Yerel halkın öfkesi
gittikçe büyüdü.
16 Haziran 1989 yılında bir gençlik dans partisinde Kazaklar ve Kafkasyalılar arasında uzun
yıllardır ağrıyan bir yaranın açılmasına yol açan kavga çıktı. Ayaklanma kimse tarafından organize
edilmedi, kendiliğinden oldu. Etnik bir çatışma şeklinde başlayan olaylar, Sovyet rejiminin politikalarına
karşı bir isyana dönüştü. Sovyet İmparatorluğu'nun adaletsiz politikalarına karşı yerel Kazaklar, siyasi,
ekonomik ve sosyal haklarını talep ettiler. Seslerini Komünist Parti liderlerine duyurmak için sokaklara
çıktılar.
Janaozen'deki ayaklanmalara yaklaşık 25-30 bin kişi katıldı. Bu durum emperyal Sovyet
hükümetini çok korkuttu. Böyle bir ayaklanmayı zamanında bastırmak için, yaklaşık dört bin özel
eğitimli cezai birlik (özel kuvvetler) görevlendirildi. Yaklaşık iki bin asker ve polis getirdi. O zaman,
Janaozen şehri savaş merkezi gibi görünüyordu. Sokaklar askeri teçhizat, zırhlı personel taşıyıcılar,
tanklarla doluydu. Askeri helikopterler gece gündüz sokaklarda uçuştu. Her an bombalamaya hazırdılar.
Çatışmalar esas olarak birlikler ve yerel halk arasında gerçekleşti. Askerler ateşli silahlar kullandılar ve
halka ateş açtılar, bu da yerlileri çok üzdü. Özel kuvvetlerle çıkan çatışmalarda 21 Kazak vuruldu, üçü
öldürüldü. Çok kızgın yerliler geri adım atmadı. Moskova'daki yetkililerin isyancıların taleplerine
uymaktan başka seçeneği yoktu. 14 000' den fazla Kafkasyalıyı tahliye etmek zorunda kaldılar ve
yüzlerce Ikarus otobüsü ile Kafkasyalıları Aktau havaalanına yünelttiler (Kojık, 2009).
Yani, dışarıdan göründüğü gibi Sovyetler Birliği bir anlaşma imzalanmasıyla dağılmadı. Onun
dağılmasına ekonomik, siyasi sebeplerin yanısıra Kazakistan’da gerçekleşen olaylar da neden olmuştur.
Almatı Aralık (Jeltoksan) Olayları, Sovyet Birliğinde Sovyet Rejimine karşı ilk isyandı. Bu olaylardan
sonra diğer ülkelerde de çatışmalar ve isyanlar düzenlendi (Dağlık Karabağ çatışması (1988),
Özbekistan, Moldova, Güney Osetya (1989)). Kazakistan’da yaşanan olaylar sonucunda çok sayıda
insan kaybı olmasına rağmen isyancıların talepleri de yerine getirildi. Bu olaylar, bağımsızlığa
kavuşmayı yakınlaştırdı.
3. 1992-2006 YILLARDAKİ KAZAKİSTAN MİLLİ MARŞI
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bağımsız bir devletin özgürlüğünü ve laikliğini
simgeleyen yeni bir marş geliştirmek gerekliydi. Bağımsızlıkla meydana gelen değişimler, yeni bir içerik
ve ülkenin müzikal ve şiirsel bir sembolünü gerektiriyordu. Bu bağlamda 1992 yılında Milli Marşın
metni ve bestesi için bir yarışma ilan edilmiştir. Yarışmaya toplam 750 proje katıldı. Böylece yarışma
birincisi Muzafar Alimbayev, Kadir Myrza Ali, Tumanbay Moldagaliev ve Jadyra Daribayeva tarafından
ortaklaşa yazılan eser, Kazakistan Cumhuriyeti Marşının metni olarak seçilmiştir. 1992'de sadece Marşın
güftesinin değiştirildiğini ve marşın bestesi orijinal haliyle kaldığını belirtmekte fayda var.
Milli Marş, devletin resmi sembolüdür, arma ve bayrağa eşdeğerdir. 4 Haziran 1992 yılında
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.A. Nazarbayev, “Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı
Üzerine”, “Devlet Amblemi Üzerine” ve “Kazakistan Cumhuriyeti Milli Marşı Üzerine” yasalarını
imzaladı. 6 Haziran Almatı Abay Operası binasında cumhuriyetin devlet sembollerine adanan bir tören
gerçekleştirildi. Aynı gün, Cumhurbaşkanı'nın ikametgahı ve Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu
binasının üzerine Devlet bayrağı çekildi, arması kuruldu. Milli Marş metni, 11 Aralık 1992 onaylandı.
Daha sonra, devlet sembolleri, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 24 Ocak 1996 tarihli
"Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında" anayasal Kanun hükmünde özel bir Kararnamesi
ile sistemleştirildi (Ayagan vd., 2010:152).
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1992-2006 yıllarda yürürlükte olan Kazakistan Cumhuriyeti Milli Marşının metni:
Kazakçası:
Türkçesi:
Namusla yaradılan kahraman halkız
Jaralğan namıstan qaharman xalıqpız,
Özgürlük
yolunda ateşte yanmışız.
Azattıq jolında jalındap janıppız.
Kaderin dizlerinden, cehennemin ta
Tağdırdıñ tezinen, tozaqtıñ özinen
kendisinden
Aman-saw qalıppız, aman-saw qalıppız.
Sağ salim kalmışız, sağ salim kalmışız.
Qayırması:
Erkindik qıranı şarıqta,
Eldikke şaqırıp tirlikte!
Alıptıñ qwatı - xalıqta,
Xalıqtıñ qwatı - birlikte!
Ardaqtap anasın, qurmettep danasın,
Bawırğa basqanbız barşanıñ balasın.
Tatwlıq, dostıqtıñ kïeli besigi –
Meyirban Ulı Otan, qazaqtıñ dalası!

Nakarat:
Özgürlük kartalı süzül,
Barışseverliğe çağır bu dünyada!
Devin gücü halktadır,
Halkın gücü birliktedir!
Annesine, bilgesine saygı duyarak,
Herkesin çocuğunu kucağımıza almıştık.
Barış ve dostluğun kutsal beşiği Merhametli Büyük Vatan, Kazak bozkırı!

Milli marşın bu metninde geçmişimize dair çok şey söylenmişti. Bugünlere gelebilmek için
cehennemi bile geçtik, özgürlük için hep mücadele ettik, yabancılara kapılarımızı açtık, hep barış
içinde yaşadık diyor. Ama halk aktivistleri, 1992' de kabul edilen metnin ezberlenmesinin çok zor
olduğunu iddia ettiler. Bu konu 2000 yılından beri devlet düzeyinde hararetle tartışıldı. Parlamentoda
Milletvekilleri tarafından da tartışıldı. Okul çocuklarının metni iki yıldır ezberleyemediklerini
bildirdiler. Bu tartışmalar sonucu 2006 yılında Milli Marşın değiştirilmesine yol açtı.
4. KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNİN MİLLİ MARŞI
Genellikle marşı marş eden devlet halkının kendi kaderleri için sorumluluğudur. Daha doğrusu,
müziğin ve metnin özünde, eşsiz bir müzikal ve şiirsel amblemin dili, ülkenin en asil rüyası, en
yüksek ideali, en ağır gözyaşları ve en cesur inancı yansımalıdır. 6 Ocak 2006'da ülke Parlamentosu
Senatosu ve Meclisinin ortak oturumunda, “Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sembollerine Dair”
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair" Kazakistan
Cumhuriyeti Anayasa Yasası taslağı incelendi. Bu oturumda Hükümetin önerisi üzerine Milli Marşın
melodisi ve metninin güncellenmesi planlanmaktadır.
İki buçuk saat süren tartışma sonucunda 69 Meclis milletvekili ve 38 senatör tasarının lehinde oy
kullandı. Cumhurbaşkanı ertesi gün yasayı imzaladı. Yeni marş, basında yayınlandığı tarih olan 10
Ocak'ta yürürlüğe girdi (Şaymerdenov, 2006:16). Yeni marş olarak, geçen yüzyılın ellili yıllarında
yazılan «Benim Kazakistan'ım» şarkısı seçildi. "Kazak Valsinin Kralı" olarak bilinen besteci, Şamşi
Kaldayakov ve şair Jumeken Najimedenov’un eserinin metninde değişiklikler yapılarak resmi marş
haline getirildi. Milli marş olarak seçilen 20 satırdaki 59 kelimenin 25-i değişikliğe uğradı
(Şaymerdenov, 16).
Milli Marş metninin değiştililmesi hakkında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı N.
Nazarbayev, Parlamento’ya mektup yollamıştı. Bu mektupta: “Bağımsızlıktan sonra kabul edilen
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Marşının yıllar boyunca tüm Kazakistanlıların kalbinde olduğunu
söylemek zor. Ülkenin neresine gidersem gideyim, hem yaşlılar, hem gençler, seçkin bestecimiz
Şamşi Kaldayakov ve yetenekli şair Jumeken Najimedenov'un güftesine yazılan "Benim
Kazakistanım" şarkısını bir marş olarak söylendiklerine birçok kez şahit oldum. Bu sadece benim
değil, birçok kuşak Kazakistanlının da uzun zamandır bildiği bir gerçektir. Şimdiye kadar resmi
olmayan bir marş olarak hizmet eden bu şarkıya resmi bir statü vermenin zamanı geldiğini
düşünüyorum. Bu bağlamda, şarkı güftesi hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bu şarkı
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metninin Kazakistan'ın bakir topraklarda çalışanların onuruna yazıldığı bir sır değil. Bu nedenle metni
marş olarak kabul etmek için bazı değişiklikler yapmak gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak, marş,
yüzyıllarca bağımsızlık için savaşan atalarımızın kahramanlığını yansıtmalıdır. İkincisi, metin
atalarımızın kıymetli mirasını - topraklarımızın genişliğini içermelidir. Üçüncüsü, ülkemizin ve
topraklarımızın zenginliğinin torunlarımızın geleceği için parlak bir yol açtığı açık olmalıdır. En
önemli şey, bağımsızlığımızın altın direğini - ülkenin birliğini vurgulamaktır. Sadece bu talepleri
karşılayan değişiklikler yapıldığında, “Benim Kazakistanım” şarkısının müzikal versiyonunu
koruyarak, bir marş olarak Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na sunulabiliriz diye düşünüyorum.
Sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda bir Kazakistan vatandaşı olarak, bu şarkının
metninde yukarıdaki gereksinimleri karşılayan uygun değişiklikler yaparak güftesinin yeni bir
versiyonunu dikkatinize sunuyorum. Yazarlık konusunda bir tartışmam yok. Benim için daha birçok
kuşak tarafından söylenecek marşın, Kazakistan'ın mevcut imajına uygun olması daha önemlidir”
denilmiştir (Şaymerdenov, 2016:20). Böylece, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.
Nazarbayev yaptığı değişiklikler kabul edilerek, kendisi Marşın yazarları arasında yer alıyor. Ayrıca,
N. Nazarbayev’in telif hakkı onayladı. Nazarbayev'in telif hakkının resmi olarak onaylanması konusu
gündeme getirildi. Adalet Bakanı Z. Baliyeva, konunun yasal olarak gündeme getirildiğini ve şairin
varislerinin kendisine resmi rıza gösterdiğini kaydetti. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Marşı
metninin yazarları J. Najimedenov ve N. Nazarbayev olduğunu kanıtlamaya karar verdi
(Şaymerdenov, 20).
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Milli Marşının yeni metni budur.
Türkçe
Kazakça
Altın güneş seması
Altın kün aspanı,
Altın başak bozkırı
Altın dän dalası,
Yiğitliğin destanı
Erliktiñ dastanı –
Ülkeme baksana!
Elime qaraşı!
Ejelden er degen,
Dañqımız şıqtı ğoy,
Namısın bermegen,
Qazağım mıqtı ğoy!

Ezelden er diye,
Şanımız çıkmıştır,
Hiç boyun eğmeyen,
Kazağım güçlüdür.

Qayırması:
Meniñ elim, meniñ elim,
Güliñ bolıp egilemin,
Jırıñ bolıp tögilemin, elim!
Tuvğan jerim meniñ — Qazaqstanım!

Nakarat:
Benim ülkem, benim ülkem,
Gülün olur ekilirim,
Şiirin olur dökülürüm, ülkem!
Vatanım benim – Kazakistanım.

Urpaqqa jol aşqan,
Keñ baytaq jerim bar.
Birligi jarasqan,
Tävelsiz elim bar.

Nesillere yol açan,
Çok geniş ülkem var,
Birliği sağlam,
Bağımsız devletim var.

Qarsı alğan vaqıttı,
Mäñgilik dosınday.
Bizdiñ el baqıttı,
Bizdiñ el osınday!

Karşılayan zamanı
Ebedi dostu gibi,
Bizim ülkemiz mutlu,
Bizim ülkemiz işte bu.

Marşın Türkçe çevirisini Abdulvahap Kara yapmıştır (Kara, 2014).
Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev’in söylediği gibi Milli Marşın yeni metninde hem geniş
toprağımız, hem toprakların sahibi Kazakların olduğu, onların yüzyıllarca sömürge altında olsa bile
kimseye boyun eğmeyen kahramanlığı, birlik içinde yaşayan bağımsız devlet hakkında bilgiler vardır.
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Marş sadece bir şarkı değil, insanları birleştiren harika bir slogandır. Bu düşünceyle halkımız marş
olarak "Benim Kazakistan'ım" şarkısını seçmesi çok doğaldır. Marş, zamana meydan okudu.
5. “BENİM KAZAKİSTANIM” ŞARKISININ YAZILIŞ TARİHİ VE BAKİR
TOPRAKLAR PROJESİ
Marş olarak seçilen “Benim Kazakistanım” şarkısı 1956'da yazılmıştır. Kazakistan'da bakir ve
nadas toprakların geliştirilmesi için kampanya dönemidir. Bakir toprakların gelişmesi sırasında
yabancılara karşı misafirperverliği ve devlet emirlerinin yerine getirilmesinde Kazak halkı ilk sırada
yer almıştır. 1956 yılında ilk hasat şaşırtıcı bir başarı gösterir. O yıl Sovyetler Birliğinde 125 ton
buğday üretildi. Bunun yarısından çoğu Kazakistan topraklarında üretildi. “Kazakların gücünü tanıyan
Sovyet makamları, o zamanki en yüksek ödül olan Lenin Nişanı'nı verdi (Azbanbayev 2005:91). Şarkı
bakir toprakları işleme ve buğday üretiminde kahramanca çalışanların onuruna yazılmıştır. Aynı
zamanda ülkemizi nişanıyla tebrik etme amacı da vardır.
Şarkının yazıldığı günün 7 Kasım olduğu söylenir: “Benim Kazakistanım” şarkısının tarihi de
benzersizdi. Yarım yüzyıl önce, 7 Kasım 1956'da besteci Şamşi Kaldayakov ve arkadaşı şair Jumeken
Najimedenov, Almatı'da Büyük Ekim Devrimi Günü'ne adanmış askeri geçit töreninin yapıldığı
meydanda bir araya gelmişler. Ulusal bayrama gelen şehir halkının yüksek moralini gören Şamşi ve
Jumeken ikisi de aynı şeyi düşünmüşler. İkisi de insanların moralini yükseltebilecek Kazakça
şarkıların eksikliği olduğunu söylerler. Birkaç saat içinde Şamşi yeni bir şarkı yazdı ve Jumeken orada
oturdu ve şarkıya iki farklı şarkı sözü yazdı. İkisi, iki farklı metinden birine danışır ve üzerinde durur.
Ancak “Benim Kazakistanım” şarkısı uzun süre yayınlanmayacak. Bunun nedeni şarkının
metninde “yedinci beş yıl” kelimesinin olmaması ve “Benim Kazakistanım” diyerek şarkının,
Birlikten “ayrı söylendiğinin” siyasi bir önemi olduğunu söylemişler. Böylece yayınlama iznini
reddetmişlerdi. Ancak, Kazakistan Halk Sanatçısı Kazak Radyosu şarkıcısı Jamal Omarova,
yöneticilerin izin vermemesine rağmen Kazak Radyosunda “Benim Kazakistanım” şarkısını
seslendirdi. “Benim Kazakistanım” şarkısının tarihi ve popülaritesi böyle başladı (Jumagaliyev: 2016).
Biz, şarkı yazarlarının bu eseri yazmada halkın moralini yükseltmeden başka da amacı olduğunu
düşünüyoruz. Onun için şarkının yazıldığı dönemdeki olayları incelememiz gerekir.
Geçen yüzyılın ellili yıllarında SSCB'de bakir ve nadas alanlarının toplu gelişimi başladı. Sovyet
ekonomisinin tarım sektöründe "Büyük On Yıl" olarak adlandırılan 1954'ten 1964'e kadar olan
dönemi "Bakir Topraklar Projesi" olarak biliniyor. Ziraatı geliştirmede yetersiz kalan programlar,
1954 Şubat – Mart aylarındaki SBKP Konseyi’nde ele alınmıştır. Burada “Ülkede, ileriye yönelik
olarak tahıl üretiminin arttırılması ve Bakir Topraklar Projesi” hakkında kararlar alınmıştır. Konsey,
Kazak SSC, Sibirya, Volga nehri çevresi ve Kuzey Kafkasya için bir takım kararlar almıştır. Bunlar,
Bakir Topraklar Projesi sayesinde, 1954-1955 yılları arasında tahıl ekimini arttırmak yani 13 milyon
bakir toprak işlemek, 1955 yılında bu işlenmiş arazilerden 1100-1200 milyon pud buğday toplamak
olmuştur. Kazak SSC’nde bakir toprakların alanı 6,5 milyon hektardı. Bu ise, tamamının yaklaşık
%50’si idi (Zhetibayev, 2017:175).
Böylece, adı geçen bölgelerde 13 milyon hektar bakir toprak değerlendirilmeye başlanmıştır.
Bundan, Kazak SSC’nin yararlandığı pay 6,5 milyon hektar olarak belirlemiştir. Bu işlemi
gerçekleştirilebilmesi için, Sovyetler Birliği’nin, bu bölgelere iş gücü sağlayabilmesi lazımdı. Çünkü
yerli nüfusun yeni arazileri işlemede ciddi iş gücü eksikliği vardı. Bunun için toplu hareketler
gerçekleştirilmiştir. Bunun sayesinde bu bölgelere iş gücü sağlanabilmiştir. Yeni tarım alanlarına, iş
gücü gönüllülerini göç ettirmiştir. Göç edenler için devlet bir takım yardımlar sunmuştur. (Abalkin,
2007).
SBKP Merkez Komitesinin Kazakistan'a "bakir ve nadas topraklarının geliştirilmesine yardım
etme" çağrısına yanıt olarak, yapay olarak düzenlenen kampanyaların bir sonucu olarak, Mart 1954'e
kadar Kazak bozkırlarına 250.000 işçi ve 1956'da - Sovyetler Birliği'nin her yerinden 640.000 işçi
yerleşti. Bakir toprakların gelişiminin ilk üç yılında, diğer cumhuriyetlerin kolejlerinden 66.718 genç
erkek ve kadın mezun oldu ve Kazakistan kolejlerinden 19832 mezun devlet çiftliklerinde çalışmaya
geldi. Kazakistan'da "bakir toprakların geliştirilmesi" kisvesi altında Rusya'da 1.5 bin, Ukrayna'da
10.000, Belarus'ta 4.000 ve Moldova'da 1.400 traktörcü eğitilerek çalıştırıldı. Aynı zamanda, 1955'te,
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bakir ve nadas topraklarının gelişimini sürdürmek için işgücü eksikliğini öne sürerek 50.000 aile
ülkeye yerleştirildi (Janakova, 2015: 238).
Bakir toprakları geliştirmek amacıyla Kazakistan’a göç edenlerin hepsinin sadık vatansever ve
çalışkan olduğunu söylemek doğru değildir. Onların arasında cezaevi mahkûmlarının, şehirlerde işsiz
güçsüz gezenlerin ve hayattaki yerini bulamayan gençlerin de olduğunu projenin görgü tanıkları
söylüyor. Tarihçi Roy Medvedev te bunu kanıtlıyor: “Ancak, bakir topraklara çok sayıda yeni hüküm
giyen suçlular geldi; cezasının çoğunu çeken ve bakir topraklarda çalışmayı kabul edenler için bir af
ilan edildi. Ülkenin farklı bölgelerinden Kazakistan'ın kuzey bölgelerine Volga nehri kıyısında
yaşayan almanlar sürüldü” (Aktaran Malikova, 2020: 62). Bu fikir, o yılların hayati gerçeğini gösterir.
Böylece, bakir toprakların gelişme yıllarında Kazakistan'ın nüfusu 2,6 milyona arttı. Sonuç
olarak, yerel etnik Kazaklar kendi topraklarında azınlıkta kaldı. “1962 yılında cumhuriyetin nüfusu
içinde Kazakların payı %28,9 azalmış, Rusların payı %45 artmıştır. Aynı zamanda, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi'nin ulusal politikası ve Sovyet devletinin yerli nüfusu Ruslaştırmaya yönelik siyaseti,
özellikle Kazakistan'da aktif olarak izlendi. Bakir toprakların gelişimi ekonomik çıkarlarla motive
edilmiş olsa da, amaç, Kazak bozkırlarına Sovyetler Birliği'nin her yerinden Rusça konuşan insanlarla
yerleşerek yerel nüfusu asimile etmekti. O yıllarda, Sovyetler Birliği N.S. Kruşçev'in yönetimi altında,
ulusun politikası "yeni bir tarihsel topluluk - Sovyet insanı" yaratmayı amaçlıyordu” (Janakova, 2015:
239). Bu yönlendirmenin amacı, Rus olmayan halklara Rusçayı ana dilleri haline getirmek ve onlara
kendi dillerini unutturmaktı. Bu amaca ulaşmak için öncelikle Kazak okullarının sayısı keskin bir
şekilde azaltıldı. 1950-1970 yıllarında 1314 Kazak Okulu kapatıldı.
Kazaklar yüksek mevkilere alınmadı. Yabancılar için tüm koşullar yaratıldı ve Kazaklar
anavatanlarında yabancı gibi karşılandılar. Bakir toprakların gelişimi sırasında Kazak halkının
gelenekleri, kültürü ve milli maneviyatı dikkate alınmamıştır. Kazak okulları, anaokulları, Kazak
dilinde gazete ve dergiler azalmıştır. Kazak dilinin kapsamı daralmıştır. Şehir, köylerin eski tarihi
adlarını kaldırarak, Rusça adlar verildi. Yani, Kazak topraklarının işgal politikasının iyi hazırlanmış
bir sömürge politikası planına dayandığı açıktır. Azbanbayev’in dediğine göre: “Kruşçev Rus çarının
yüzyıllardır yapamadığını bir yılda başardığını söyleyerek övündü” (Azbanbayev, 2005: 89).
Ülkedeki siyasi durum böyle gelişirken, “Benim Kazakistanım” şarkısının sadece insanların
moralini yükseltmeyi amaçlamadığı açıktır. Şarkının adından da anlaşılacağı gibi, yazarlar, “Benim
Kazakistanım” diyerek hem yabancılara hem Kazaklara ülkenin ve bu geniş toprakların sahibi
Kazaklar olduğunu anlatmak istemişler.
“Benim Kazakistanım” şarkısının orijinal metni.
Kazakçası:
Türkçesi
Altın güneş seması
Altın kün aspanı,
Altın başak bozkırı
Altın dän dalası,
Düğüne başladı
Dwmandı bastadı,
Ülkeme baksana!
Dalama qaraşı!
Genişmiş toprağım,
Keñ eken Jer degen,
Toprağa tohum çimlenmiş,
Jerge dän şıqtı ğoy,
Tohum ekerek terleyen,
Dän egip terlegen
Kazağım güçlüdür.
Qazağım mıqtı ğoy!
Nakarat:
Qayırması:
Benim ülkem, benim ülkem,
Meniñ elim, meniñ elim
Gülün olur ekilirim,
Güliñ bolıp egilemin,
Şiirin olur dökülürüm, ülkem!
Jırıñ bolıp tögilemin, elim!
Vatanım benim – Kazakistanım.
Twğan jerim meniñ — Qazaqstanım!
Etrafa baksam,
Aynala qarasam,
Acele ediyorum,
Asıqtı jüregim.
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Devire faydam olsa,
Zamanğa jarasam,
Yakışmıştır ülkem.
Jarasıp tur elim.
Ülkemiz nişanlı
Bizdiñ el ordendi
Kaldırdı bayraklarını,
Köterdi twların,
Rüzgarla sallandı,
Jelmen ol terbeldi,
Heyecanla şarkı söyledim.
Terbele jırladım.
Nakarat.
Qayırması.
Seraplı bozkırım var,
Sağımdı dalam bar,
Sabırlı gölüm var.
Sabırlı kölim bar.
Herkes baksın
Qarañdar, jarañdar
Böyle bir ülkem var.
Osınday elim bar.
Karşılayan zamanı
Qarsı alğan waqıttı
Eski arkadaşı gibi,
Ejelgi dosınday,
Bizim ülke mutlu,
Bizdiñ el baqıttı,
Bizim ülke böyledir!
Bizdiñ el osınday!
Böylece, bu kutsal şarkı Sovyet totaliterliğinin kara bulutlarını kırmış, her Kazak'ın yüreğine bir
vatanseverlik duygusu aşılamış bir halk şarkısı olmuştur. Yazar, Kazak halkının bakir topraklardaki
çalışmalarını ve zaferini büyük bir düşünce ve sanatla anlayabilmiştir. Şarkı metninde Kazak
topraklarının genişliği, o topraklarda çalışan Kazakların güçlülüğü, buğday ekerek, nişan kazandığı,
mutlu ülkenin bayrağının yukarı kaldırıldığı ve en önemlisi, Kazakistan’ın Kazaklara ait olduğu
söylenmiştir.
SONUÇ
Devlet sembolleri, ulus-devlet ideolojisinin evriminin damgasını taşır. Her devlet kendi gücünü,
askeri gücünü ve diğer olumlu özelliklerini ve niteliklerini mümkün olduğu kadar sembolizmde
sergilemeye çalışır. Devlet sembolü olan Milli Marşta da bu sembollerin hepsi bulunur. Aynı zamanda
Marş, kendisi yazıldığı dönemin tarihinden söz eder. Kazakistan’ın ilk Milli Marşı Sovyet ideolojisine
göre yazılmıştır. Böyle olması doğaldır. Çünkü Sovyetler Birliği’nin hükmü altında olan bir devlet
“Biz Kazakız, ayrı bir ülkeyiz” diyemez, ama Lenin’in sayesinde özgürlüğe kavuştuğunu söylüyor.
“Ruslara ve Leniné teşekkür ederiz” der. Eğer marşta Lenin, Ruslar hakkında söz olmasaydı,
Komünistik parti bu metni kabul etmezdi. O dönemin gerçeği budur.
Bağımsızlığı kazandıktan sonra kabul edilen Milli Marşın bestesi aynı kalarak, güftesi yeniden
yazılmıştır. Bu Marş, 14 sene kullanımda oldu. Marşta Kazakların bağımsızlığı kolay elde
etmediğini, bağımsızlığa kavuşmak için ateşlere düştüğünü, cehennemden bile geçtiğini söylenir.
Ayrıca, Kazakistan’ın diğer ülkelerden gelenlere misafirperverlik gösterdiği, Kazakistan halkının
dostlık ve barış içinde yaşadıkları da söz konusu olur. Eski marş, kendi dönemsel görevini eksiksiz
yerine getirdi. Artık halkımızın kültürel mirası ve altın fonunda bir yer alacaktır.
Marş, Cumhuriyetin egemenliğinin, birliğinin, dostluğunun, Kazakistan'ın tüm halklarının
kardeşliğinin sembolüdür. 2006 yılında kabul edilen Milli Marş, resmi ve resmi olmayan ortamlarda
yarım asırdır Marşla birlikte, bazen Marş yerine söylenen “Benim Kazakistanım” şarkısıdır. Milli
Marş olarak halkın dilinden düşmeyen, çocuklardan yaşlılara kadar ezbere bilen şarkının seçilmesi
çok doğru bir karar olmuştur.
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MEHMET AKİFİN ŞİİRLERİNDE SAMİMİYET
SINCERITY IN MEHMET AKIF'S POEMS
Nazım ELMAS 

Abstract
The poet tries to find ways to have an easy conversation with his readers. He follows a path
where he experiences pain together with the society and shares their joy, while reflecting their pain
and joy in his works. One of the methods used by this acknowledged master of literature to attract the
attention of the reader and ensure the continuance of this attention is sincerity. The poet takes his
place right next to the reader in this way. The fact that the poet shares the same feeling with his reader
while conveying his feelings and thoughts, considers and presents it through believability and
sincerity, allows him to get closer to the interlocutor of his work. Artists whose works are well
accepted are also internalised thanks to this method, read with interest and enjoyed by the reader. One
of the distinctive features of Safahat poet Mehmet Akif is sincerity in his style of poetry. Akif accepts
this feature as the main skill of his entire artistic life. For this reason, his poems, which he introduces
as pleasant melodies of a sentient heart, are loved, and so Safahat can be a bedside book. In this study,
we will try to examine and analyze examples of sincerity and its contributions to poetry in the poems
that Mehmet Akif suggested saying, “A lot of words, their talent their sincerity/ No craftsmanship, no
art."
Keywords: Poetry, Style, Poet, Sincerity, Mehmet Akif
Giriş
İnsanlar eserleriyle yaşar. Nesiller arası vefa ve minnet duygularında eserler öncelikli olarak yer
tutar. Değişik görevlerde bulunmuş kişilerin geride bıraktığı eserler ve hizmetlerin izi ile nesiller arası
bağlar da kuvvetlenir. Edebi eserler bu bağlamda sanatçısını yaşatan, nesiller arasında köprü işlevi
gören değerli bir hazinedir. Bu tür hazineler milleti var eder ve kültürün kalıcılığını nesillere
aktarılmasını sağlar. Milli şair Mehmet Akif Ersoy da eserleri ile bu türden bir hazinedir.
Mehmet Akif hayatını bir gayeye adamış bir şair ve mütefekkirdir. Yaptığı işin farkındadır. Ne
yapmak istediğinin bilinciyle ve insanlık derdiyle kalem faaliyetlerini yürütmüştür. Yaptığı işten
kazanç elde etmek, nefsine hoş gelecek takdir ve teşekkürleri almak veya beklentilere vasıl olmak gibi
bir hedefi olmamıştır. Çevresinde bu türden bir emare gördüğünde kendisi ile ilgili övücü havadan
kaçınmış sade, sessiz, mütevazı olmayı tercih etmiştir. Bu özelliği şiirine de yansımış sevilen,
beğenilen, yaşayan, yaşatılan şiirler yazmıştır.
Sanat eseri nasıl uzun ömürlü olur? Sanatçısı hangi durmalarda anılır ve izlenir. Nesilden nesile
intikal eden değerler hangi özellikleri ile gündemde kalıyor? Mehmet Akif neden seviliyor? Bu
soruların cevabını bulma gayreti bu çalışmayı meydana getirdi.
Beni Bana Sor Sevgili Karii
Edebi eserin sevilmesinde ve beğenilmesinde şairin okurla kurduğu derin buluşmayı dikkate
almak gerekir.. Şairi okura, okuru şaire yaklaştıran ve bağlayan unsurların başında samimiyet gelir.
Samimiyetin olduğu yerde doğallık zirve yapar. İfadelerinde kendi kimliğini, karakter özelliği öne
çıkar okurla dostluk başlar. Şairin samimiyeti içindeki saf ve temiz dünyasını yansıtır. Bu sahneler
yazar okur bütünleşmesinin gerçekleştiği bölümlerdir.
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Mehmet Akif’in şiirlerinde samimiyet önemli bir özelliktir. Şiirinin yayınlandığı dergi
nüshalarını hasretle bekleyen, ilk fırsatta ondan bir şiiri konuşmasına veya yazısına aktaran, Safahatını
kütüphanesinde bulundurmak isteyen okurlar ondaki samimiyet sebebiyle bu tercihlerini
yapmaktadırlar. Bu önemli özelliği Akif Safahatın girişinde açıklayarak başka bir samimiyet örneği
sergilemektedir.
Şairler eserleri hakkında çoğu zaman bu tür açıklayıcı bilgilendirici beyanlarda bulunmuşlardır.
İlk çağlardan bu güne bu konun tarihçesine girmeden birkaç hatırlatma yapabiliriz. Necip Fazıl
Kısakürek Çile adlı şiir kitabın sonunda ele aldığı şiir üzerine notlar mahiyetindeki Poetikasında “Arı
bal yapar, fakat izah edemez. Şair ilahi idrak emanetinin, insanda insanüstü mevhibesini temsil etmeye
memur yaratık....” 1 diyerek şiirin izahının yapılmasının zorluğunu ve abesliğini şiirin özel konumu
sebebiyle farlı bir yerde tutulması gerektiğini söyler. Mehmet Akif’te Şi’r için “göz yaşı” derler.
İfadesiyle şiiri tanımlamaya çalışır.
Bana sor sevgili kâri’ sana ben söyleyeyim
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım :
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şi’r için “göz yaşı” derler, onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım !
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım !
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.2
Mehmet Akif’in Şiirlerinde Samimiyet
Akif’in Safahatın hemen girişinde sözünü ettiği samimiyet, onun şiirlerinde tema olarak, dil
olarak ve davranış olarak üç şekilde hissedilmektedir. Sanat eserinde samimiyet, estetik bir değerdir.
Edebi eserlerde anlatılan duygu, düşünce, inanç ve gibi duyguların samimi olması bir esere, sanat
eseri olma kıymeti kazandıran unsurlardan biridir
1-Tema Olarak Samimiyet
Mehmet Akif’in şiirlerinde seçtiği konular inandığı, halkın problemlerine çözüm olacak katkı
yapacak konulardır. Gül devri geçmiştir.3 İşgal vardır acı vardır zafere özlem vardır Akif bunları
yazar. Yazdığı için milletin sesi olur.
Mehmet Akif görevi ve ilgisi gereği Anadolu ve Balkanları Ortadoğu’yu ve Sebilürreşat
gazetesinin ulaştığı geniş coğrafyanın içinde bulunduğu durumu görmüş, gözlemiş veya haberdar
olmuştur. Bu yerlerde yaşayanların cehaletleri, sıkıntıları, yokluk içinde yaşayışları Akif’in sürekli
gündemindedir. Şiirlerinde bu konuları ele alır. Bunları ele alırken samimidir. Yazdıkları tamamen
kendi tespitleridir. Muhataplar ne der diye düşünmeden ve sözünü sakındırmadan tüm sorumluları
eleştirir.

1
2

3

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, 1974, İstanbul, s.281
Mehmet Akif, Safahat; Hazırlayan: Ertuğrul Düzdağ, Bağcılar Belediyesi yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2014, s.5 (Bu
çalışmadaki şiirler. Safahat’ın bu baskısından alınmıştır.)
Mehmet Akif Safahat dışında kalmış şiirlerinden Kıta olarak adlandırdığı dörtlüğünde yurdun işgal altındaki zor günlerini
dikkate alarak;” Vîrânelerin yasçısı baykuşlara döndüm,
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum;
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?...” demiştir. (Mehmet Akif, Safahat;
Dördüncü Kitap, Hazırlayan: Ertuğrul Düzdağ, Bağcılar Belediyesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2014, s.458.
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— Hayır, hayâl ile yok tur benim alış verişim...
İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.
Şudur cihan da benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek! s. 186
Mehmet Akif yaşadığı günlerin gereği olarak bu konuları seçmek zorunda olduğunu da ifade
eder. Öncelikleri arasına milletin ıstırabını aldığı için de şiirine ilgi ve alaka artmaktadır. Milli
mücadele günlerinde şahsi duyguları dile getirmek, fildişi kuleye çekilmek, bir sanatçı olarak milletten
uzak kalmak, sorumlulukları unutmak anlamına gelmektedir. Hakkın seslerinde içinde bulunulan
durumu ve şairin sorumluluğunu şöyle anlatıyor:
Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan? s.161
Bu sorumluluk gereği yazdığı şiirleri milletin vefasını mucip olmuş ve yıllar boyu şairi
unutulmamıştır.
Akif söylediğini inanarak söyler. İçinde hissederek kendinden bir parçayı katarak söyler.
Söylediğinde samimidir. Şiirini sevimli kılan özelliklerden biri bu saf ve samimi duruşudur. Bir
duygunun, bir düşüncenin tesirli olması için gönülden söylenmesi gerektiğini ifade eder. Kalpten
kalbe yol böyle gerçekleşir. Mehmet Akif son günlerde okuduğu bir kitapla ilgili olarak Sırat-ı
Müstakimdeki Hasbihal başlıklı bir yazısında şöyle der:
““Ben çoktan beri bu kadar samimi, bu kadar müfid lakin bu kadar müessir kitap okuduğumu
hatırlamıyorum., Araplar “Söz ruhtan çıkarsa ruha girer; ağızdan çıkarsa kulağın hududunu aşmaz”
derler ki ne kadar doğrudur.” Bakılsa Abdürreşit’in yazısında hiçbir sanat yok, hiçbir incelik yok.
Lakin hiçbir sanatın, hiçbir inceliğin ruhta husule getiremeyeceği teessüratı bu tabii, bu samimi sözler
ani bir surette hasıl ediyorlar.”.4
2- Dil Olarak Samimiyet
Şiir dilinde seçilen kelimeler şairin anlam dünyasının göstergeleridir. Kelimelerin mensup olduğu alan
şairini daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Şairin niyeti bağlamında mısralara açıklık kazandırılır. Şiirlerin
duygu değeri de sanatçının seçtiği kelimelerin çağrışımları ile oluşur. Kelimelerin çağrışımları insanda
güzel duygular oluşturduğu gibi şairin okura sunduğu ortam onu endişelerle dolu bir ortama da sürükler. İç
karartan, karamsarlığa sürükleyen kelimelerle yaşama sevinci veren kelimelerin okurda bıraktığı izlenim
aynı olmaz.5Ayrıca insanda güzel duyguları oluşturan şiirler yazarından ve ortamından hareketle ortaya
çıkan derin kılcal köklerden gövdeye varan anlam zenginlikleri ile okuru etkiler.6
Hikâyeci Cemal Şakar da edebi eserde samimiyet konusunda şöyle diyor: “Yazı hayatımda gözettiğim
önemli ilkelerden biri samimiyet oldu; nefsim için istemediğimi başkalarına reva görmedim” 7
Usta hikâyeci Mustafa Kutlu da “Romanda, hikâyede, sinemada (sanatta) vb. aradığım iki unsur var:
1- İnandırıcı olacak,
2- Etkileyici olacak.
Hani 'Hayat devam ediyor' derler ya. İşte bir yanda ölüm öte yanda bulutları delip geçen uçak. Bu
sahicilik insanı etkiliyor. Bir ara bahçeye bakarken sanki orda babasını görüyor. Kendi eliyle
büyüttüğü ağaçları kucaklamasını. Böyle olur. En kritik anlarda hatıraların hücumuna uğrarız.
Ardından başka hatıralar. Kadınların feryatları onu kendine getiriyor. Galiba baba öldü.”8
Mehmet Akif’in şiirlerinde halk dilinden alınıp şiire yerleştirilmiş kelimeler, atasözleri ve
özdeyişler kullanılmıştır. Bu tercih sanat eserini muhatabına daha da sevimli gösteren bir özelliktir.
4
5

6
7
8

Açıklamalı Mehmet Akif Külliyatı, Hazırlayan İsmail Hakkı Şengüler, C.V, Hikmet Neşriyat, İstanbul 1990, s.90.
Doğan Aksan, Cumhuriyet Devrinden Bu Güne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri; Bilgi Yayınevi, İkinci Baskı Ankara,2004
s.36
Yazın Kuramı, Jonathan Culler, Çev. Hakan Gür, Dost Kitabevi Yayınları. Birinci Baskı Ankara 2007 s.101
Cemal Şakar; Cemal Şakar’la Öykü Üzerine Bir Söyleşi, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Şubat 2011, s. 170, s.98
Mustafa Kutlu, Uzayan Gölgeler, Yeni Şafak, Günlük Gazete, 21 Mayıs 2014
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Rahat ve tabii söyleyişin getirdiği atmosfer şiiri okura daha da yaklaştırır. Akif’in kullandığı kelimeler
hatta şiirlerinin başlığı bile şiirdeki samimiyete uygundur. İki arkadaş Fatih Yolunda, Hayat
Arkadaşıma, adlı şiirlerinde şiirin kurgusu gereği de olay kahramanının yanında bir arkadaş sahnede
yerini almıştır. Onun şiirlerinde arkadaş, hemşerim, kardeşim, kuzum, yavrum, gülüm gibi
kelimeler şairin okura yakın olmasını sağlayan samimi bir atmosfer oluşturmaya yarayan kelimelerdir.
Mehmet Akif yazdığı şiirlerin bir kısmını tanıdığı kişilere ithaf etmiştir. Safahat’ın değişik
kitaplarındaki bu ithaflarda dikkati çeken bir kelime vardır: Akif şiirini ithaf ettiği kişiye kardeşim
diye hitap etmektedir. Safahat’taki altı şiir kardeşim sıfatlarıyla ilgili kişilere ithaf edilmiştir.
İstibdat, Kardeşim Midhat Cemâl’e, Mahalle Kahvesi, Kardeşim Hüseyin Avni’ye, Süleymâniye
Kürsüsünde, Kardeşim Fatîn Hoca’ya, Köse İmam,- kardeşim Ali Şevki Efendi Hoca’ya –,Berlin
Hâtıraları, Binbaşı Ömer Lûtfi Bey kardeşimize, Âsım, Kardeşim Fuad Şemsî’ye ithafları ile
yayınlanmıştır.
Şiirlerinde okuru yeni bir duygusal ortama çekmek ve samimi bir atmosfer oluşturmak üzere
kullandığı bazı kelimelerle ilgili mısralara ise şunlardır.
Gülüm
Bahâr olmuş, çemenler, lâleler, güller bütün bitmiş;
Gülüm, bir sensin ancak bitmeyen hâlâ şu topraktan. Sadi’den Tercüme, s. 417
Kardeşim
Başörtüsüyle kadınlar gözüktü pencereden:
— Bıraktın öyle mi, en sonra kardeşim, bizi sen!.
Ahiret Yolu s.107
Kardeşim! Kurduğum âmâli devirmekte ölüm;
Beni göm hufre-i nisyâna, ben artık öldüm!
Hasta s.12
Kuzum
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
Küfe s.20
– Bebeğni ver, acıcık oynayım, kuzum abla...
Demez mi? Kız ne diyor?.. Gâlibâ: “İnayet ola!”
– Verir miyim sana ben hiç bebeğmi, yağma mı var? Bebek yahut Hakkı Karar s.118
– Nen var a kuzum; anlayalım?..
– Ne kafam kaldı dayaktan, ne gözüm, hep şişti; Köse İmam s.98
– Ne nezâhet bu Hocam? Hayrânım!
– Lâfı ağzımda bıraktın be kuzum, dur be canım.. Asım s.295 ( 11 yerde kullanıyor)
Kuzum Ahmed’im, gireyim deme!
Mola istemem, vereyim deme!
Asıl Ahmed’im, kasıl Ahmed’im!
Bu geçit belâ, asıl Ahmed’im!
Derviş Ahmet s. 423
Yavrum
Kızım, gel!.. Hele bak, gel, diyorum!
Hatırım yok mu? İnatlık iyi olmaz, yavrum... Köse İmam s.101
Ne kıyâfet, ne hazin manzara, görsen yavrum!
Kendi ağlar, kızı ağlar... Ne deyim bilmiyorum. Asım,s.303
Hadi Ahmed, hadi yavrum, hadi son bir gayret!..”
“Lâkin Ahmed, bu ne gayret, ne tahammül, hayret! Derviş Ahmet , s.423
Canım
Canım kelimesi Mehmet Akif’in gençlerle ilgili şiiri Asımda on yerde geçmektedir. Gençlik için
sevgi ve şefkat kelimesini bu şiirde daha fazla kullanması dikkati çeker.
– Amma tekdîr ediyorsun, canım ilkin adamı...
Bir selâm ver bakalım; böyle Selâmsız’dan mı? Asım s.293
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– Ne nezâhet bu Hocam? Hayrânım!
– Lâfı ağzımda bıraktın be kuzum, dur be canım... Asım s.295
O çocuklar ne olur sonra?
– Perîşan. Ya hanım?
– O da rahmetli anamdan daha safmış be canım! Asım s.303
Hem bizim ma’cunu pek hırpalamak doğru mu ya?
– Dur canım! Ben kızarım böyle vakitsiz şakaya... Asım s.328
Berlin Hatıralarında altı yerde gecen ve dostluk ve yakınlık ifade eden arkadaş kelimesi de
Mehmet Akif’in samimi edalı şiir kurgusuna ait kelimelerdendir:
“Biraz da kahveye çıksak...” demişti arkadaşım.
O doğru söylemiş amma, ben eğri anlamışım:
Mahalle kahvesi nerden de geçti zihnimden?
Bakılsa geçmemeliymiş... Bilir miyim onu ben? Berlin Hatıraları s.259
Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim..
Demek ki ölmüyoruz...
Haydi arkadaş gidelim!
Berlin Hatıraları s.280
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit:
«Durma git evlâdım, uğurlar ola. Cenk Şarkısı s.
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
İstiklal Marşı
O hemşerim, sanırım, çoktan inmemiş buraya,
Bucak bucak aradım, olsa rast gelirdim ya! Berlin Hatıraları s.262
Şiirlerde geçen samimiyet çağrışımı yapan kelimelerle çoğu zaman çevremizde bir benzerini
gördüğümüz, duyup yaşadığımız duygusal ortam ve tabii ortam mahiyetinde okura yakın gelen bir
atmosfer oluşturulmaktadır. Olayları yaşıyormuş gibi bir atmosfere giren okur, kendisini şiirin
samimiyetine kaptırarak anlatımın içindeymiş gibi yoğun bir istekle ve zevkle okur. Şiirin içinde geçen
samimiyet ve yakınlık ifade eden kelimelerle şairine karşı bir ilgi, sevgi ve yakınlık sağlanır. Kelimelerin
sağladığı bu ortamla birlikte Mehmet Akif’in şirinde deyimler, Atasözleri, halkın günlük dilinden alınan
kelimelerle rahat ve tabii bir şiir dili oluşturulduğu görülür. Şiirlerindeki samimiyetin ve gerçekçiliğin
oluşmasında şairin kullandığı dilin ve üslûbunun katkısı her zaman dikkate alınmalıdır.
3-Davranış ve karakter olarak samimiyet
Yukarıda safahatın girişindeki mısralarda “Ne tasannu’ bilirim, çünkü ne san’atkârım” ifadesi vardı.
Onun davranış olarak tevazuunu en iyi anlatan ve okuru kendine bağlayan yer de burasıdır. Döneminin
aranan edibi sanatkâr olmadığı beyanı ile söze başlıyor. Okurun aradığı sanatkâr bu tevazua sahip bir
sanatkâr olabilir.
Karşımızda her zaman kendisini bile tenkit edecek kadar dürüst bir Mehmet Akif bulunmaktadır.
Bu hal onun örnek karakterinin yansımasıdır. Yunus Emre’nin “Dış yüzüne o sızar, İçinde ne var ise.”
Sözünde belirtildiği gibi onun şiiri bu şahsiyet üstünlüğünden oluşmaktadır. Bir Ariza şiirinde
gelişmelerin dışında kalmasını sanatkârane bir üslupla eleştirir. Bazı şiirlerinde mensubu olduğu
zümrenin olumsuzluklarını açık bir şekilde eleştirmekten kaçınmamıştır.
Mevzun düşürür saçmayı bir saçma adam var,
Manzûm sayıklar gibi manzûme sayıklar!
Zannım, mütekâid şuarâdan olacak ki:
Hiçbir yenilik yok, herifin her şeyi eski.
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Hâlâ ne sakaldan geçebilmiş, ne bıyıktan;
Âsârı da memnun görünür köhne kılıktan. Bir Ariza s.418
Akif, Seyfi Baba şiirindeki yardımseverliğinde ve Hasta Çocuk şiirindeki merhametinde mısralarda
yazdığını hayatında gerçekleştirmiş bir şairdir. Bir yoksula yardım yapmak teması işlenmişse Akif o
yardımı yapan samimi olarak yapmak isteyen konumundadır. Yardım yapmak istediği halde bu imkân
bulamayışının mahcupluğunda ve itirafında da samimidir.
Bir de baktım ki: Tek onluk bile yok muş kesede;
Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!
O zaman koptu içim den şu tehassür ebedî:
Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi ….Seyfi Baba s.56
Kimseden kişisel bir beklentisi yoktur. Etrafındaki olaylara kayıtsız kalmaz. Sorumluk söz konusu
olunca her zorluğa hazırdır ve razıdır.
Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kal kıp sövemem.
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ, boğarım...
— Boğamazsın ki!
— Hiç olmazsa yanımdan koğarım Asım s.329
Tanıdığı insanları hayrete düşüren bir tevazu örneği olarak bilinen Mehmet Akif üstün ahlaki
özelliklerini yaşadığı sürece bozmayan bir şairdir. Bu kararlı tutumu arkadaşı Mithat Cemali de hayran
bırakır. Onunla ilgili yazdığı kitapta arkadaşını şöyle anlatır:
“İlk tanıdığım zaman ona inanmadım: Bir insan bu kadar temiz olamazdı. Fena aktör, melek rolünü
oynamaktan bir gün yorulacaktı. Gayri tabiî bir faziletten yorulan yüzünü bir gün görecektim. Fakat
otuzbeş sene bu gün gelmedi. Otuzbeş sene onun yanından her çıkışımda, kendime hep bu sualleri
sordum: Bu tevâzu, kendi kendini inkâr derecesine nasıl çıkıyordu? Mahrûmiyetlerden yılmayan
seciyesiyle, kendisini nasıl kahraman sanmıyordu? 9
Sonuç
Seçtiği konular ile milletin hissiyatını dile getirmiş sessiz yığınların sesi olmuş bir hisli yürektir.
Sessiz yığınların şiir mısraları arasında söylemek istediği ama bir türlü dile getiremediği duygularının bir
şair tarafından tamamen düşündüğü gibi ifade edilmiş olması şairi de şiiri de sevdirmektedir.
Mehmet Akif beklentisiz bir hayat felsefesi içinde halkına faydalı olmayı düşünen bir sanat anlayışına
sahiptir. Kalem ve söz faaliyetlerinde ilk hedefi halkın problemlerine derman olmaktır. Onlara dil
bakımından da yakın durarak aradaki mesafeyi ortadan kaldırmak niyetindedir. Şiirlerinde halkın günlük
dilde kullandığı deyimleri, terimleri ve kelimeleri kullanmasında halkın diliyle onlara hitap niyeti vardır.
Şiirde kullandığı ruha hitabeden samimi kelimeler, okurla temas kurmayı, onların gönlüne girmeyi
sağlamıştır. Şiirde oluşturduğu samimi atmosfer ile okurdaki inandırıcılık hissisini de artırmıştır.
Kelimeleri seçerken yerli ve mahalli olanı samimiyetin oluşumu için kullanmıştır.
Sözünde samimidir. İnanarak ve yaşayarak söylemiştir. Şiirlerindeki söylemleri insanların ilgisini
çekerken söylediklerini inanarak ve adeta yaşayarak söylemesi sözünün etkisini, kalıcılığını,
artırmaktadır.

9

Midhat Cemal Kuntay, Mehmed Âkif İstiklâl Şâiri, İstanbul 1944, s.5
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‘KISSA’ VE ‘DESTAN’ ÇAĞLAYANINDAN, RUHUNUN SAKİN DENİZİNE
MEHMET AKİF’İN GÖLGELER’İ
FROM THE CASCADE OF ‘PARABLE’ AND ‘EPIC’ TO THE SERENE WATERS OF HIS
SOUL, GOLGELER OF MEHMET AKIF
Nesrin KARACA

“Toprak! O’nu sen kol kanat ol, öyle kucakla!
Bilmezsin, O gökten de, güneşten de temizdi!
Ey yeryüzü! ma’bet kesilip Tanrı’ya yüksel;
Koynunda yatan gölge, bizim Âkif’imizdi!..”
Mithat Cemal Kuntay
Abstract
Mehmed Akif, who incorporates poetry in thought and thought in poetry; and who uses the
universal light of Islam in all his poems almost like a projector, transferred the present time of his
period to poetry and utilized the past as a means of comparison.
In the poetry of Mehmed Akif, the reality of the time, the poverty of the people, their despair,
their idleness and the attribution of all these to fate are elaborated within the language and discourse
of the people. The poems of Akif, from which the people are to receive a certain moral, sometimes
appear as ‘stories’ and other times, as ‘parables’.
Within the plenitude ranging from ‘parable’ to ‘epic’, Safahat -which corresponds to “Periods”is a historical document that attests to the before, during and after periods of national struggle. While
the poems of Mehmed Akif to which we can refer as ‘parables’ are concerned with the identification
of the problems of a society in desolation and their possible solutions, his ‘epic’ poems are rather an
outcry to hope and reinvigoration. The majority of his poems written in the period of national struggle,
from “Çanakkale Şehitleri” to “İstiklal Marşı”, are poems belonging to this epic framework.
The first four chapters of Safahat, which is composed of seven chapters in total, can be evaluated
within the framework of ‘story’ and ‘parable’, and as such, the foundations of ‘epic’ poems can be
said to be laid in them. In the fifth chapter, there is an inclination towards epic discourse and in the
sixth (Asım), ‘epic’ poems are more clearly and fully arrived. Akif, who molded the spirit and
circumstance of his time in the pot of his poetry, wrote respectively the parables and epics of his
period as an appeal to the society.
In the seventh chapter of Safahat, ‘Gölgeler’ [Shadows], which constitutes the focus of this
study, Akif is more of an “I” poet, rather than a community poet. His poems that used to cascade like
a stream turn into serene waters. In Gölgeler, which is comprised of the poems he wrote in Turkey as
well as those he wrote after his departure to Egypt in 1926, he heads towards his inner world. Under
the ‘shadow’ of a rather pessimist psychology, he starts to have recourse to symbolic heroes,
dialogues and complementary fictions; and tries to guide the people towards the future by referring to
the past and making an indignant, passionate and faithful appeal.
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Gölgeler is composed of verses and epodes, in contrast with other poems that bear a rather longtermed and complete structure. They are like the parts of a ‘grand letter’ addressed to the future of the
Islamic world, written by a poet considered responsible for the Eastern world.
In this study, this particular period of Akif will be described and analyzed in a metaphorical
context, by urging upon his assessment of the developments of the Eastern world with rage, his grief
for his incapacity to intervene and his introversion that followed, his detachment from the issues of
society and his idle settlement in his own self.
Key Words: Mehmet Akif, Safahat, Parable, Epic, ‘From Cascade to Serene Waters’,
‘Gölgeler’
“Akif’in iri hayatı Safahat’ından daha büyük bir şiirdir.”
Hüseyin Cahit Yalçın
Safahat’tan Gölgeler’e / İlk Altı ve Son Kitap
Akif’in şiirlerini bir arada toplayan eserin adı Safahat olmakla beraber, yedi ayrı şiir kitabından
sadece birinin, ilk kitabının adı Safahat’tır. Safahat’ın içinde bulunan ve birbirini takip eden yedi ayrı
kitap, yayın tarihlerine ve yerlerine göre şu şekildedir:
Safahat: İstanbul 1911, 1918 ve 1928 baskıları (44 müstakil şiir)
Süleymaniye Kürsüsünde: İstanbul 1912, 1914, 1918 ve 1928 baskıları (mesnevi tarzında)
Hakkın Sesleri: İstanbul 1913, 1918 ve 1928 baskıları (10 müstakil şiir)
Fatih Kürsüsünde: İstanbul 1914, 1918 ve 1924 baskıları (mesnevi tarzında)
Hatıralar: İstanbul 1917, 1918 ve 1928 baskılar, İstanbul 1917, 1918 ve 1928 baskıları (9
müstakil şiir, bir uzun mesnevi)
Asım: İstanbul 1924 ve 1928 baskıları (mesnevi tarzında)
Gölgeler: Kahire 1933 baskısı (41 müstakil şiir)
Görüldüğü üzere; Safahat 1911, Süleymaniye Kürsüsünde 1912, Hakkın Sesleri 1913, Fâtih
Kürsüsünde 1914; yani dört yılda dört kitaptan sonra beşinci kitap Hatıralar ise bundan üç yıl sonra
1917’dedir. Altıncı kitapta ara biraz daha fazladır. Nitekim; Asım, Hatıralar’dan yedi yıl sonra
1924’te yayınlanır. Son kitap Gölgeler ise Asım’dan dokuz yıl sonra yayınlanacaktır.
Mehmet Akif’in şiirlerini bir araya getiren ve 1911’den 1928’e kadar birçok baskısı yapılan altı
ayrı eserinin; ilk defa ve kendisinin de Türkiye’de bulunmadığı bir sırada, eski harflerle topluca
yayınlanması gerçekleşmiştir. (1928)
Eski harflerden yeni harflere çevrilmeyen ve bu yüzden yeni bir baskısı yapılamayan kitabı
Safahat -1936’daki vefatından 7 yıl sonra 1943’te gerçekleşmiştir- dolayısıyla oldukça üzgün bir
psikoloji içerisinde olan Akif’in, eserinin kendinden evvel öldüğü hissi ve mutsuzluğuyla kaleme
aldığı (basılmaması ve görmezlikten gelinmesinden sitemle…)1928 tarihli “Safahat İçin” (643)
başlıklı dörtlüğü ne kadar anlamlıdır:
“Arkamda kalırsın beni rahmetle anarsın
Derdim, sana baktıkça a biçâre kitabım!
Kim derdi ki sen çök de, senin arkana kalsın,
Uğrunda harap eylediğim ömr-ü harabım...”
Belirtildiği gibi, Akif’in vefatının ardından yapılabilen ilk Safahat baskısı 1943 yılındadır. Bu
tarihten itibaren -geç de olsa- gönüllerde kendine haklı bir yer edinmiş olan milli şairimizin eşsiz
eserinin sayısız baskısı gerçekleşmiştir.
1943’teki Safahat’ın 1928’de yapılan eski harfli, ilk toplu baskısına göre en belirgin farkı,
1933’te yayınlanan Gölgeler’in bu yeni baskıya dahil edilmesidir. Bilindiği gibi Gölgeler, 1928’deki
ilk toplu Safahat baskısından daha sonra 1933’te yayınlanmış müstakil bir eserdir. 1943’te
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Gölgeler’in de dahil edildiği bu baskıyı bugünkü muhtelif Safahat baskılarının ilk tertibi ve ana
kaynağı olarak almak gerekir.
Bu bağlamda, belirtmeden geçemeyeceğimiz husus; İstiklal Marşı’nın 100. Yılında TBMM
tarafından yayınlanan Dr. Necmettin Turinay’ın hazırlamış olduğu Mehmet Akif Şiir Külliyatı
SAFAHAT çalışmasındaki tasnif yeni yaklaşımlar, bilgi ve değerlendirmeler içermektedir:
İSTİKLAL MARŞI
İlk SAFAHAT: Gençlik Dönemi Şiirleri, SAFAHAT Şair Akif Hikâyeci Akif
Akif’in Fikir Romanları I SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE
Akif’in Fikir Romanları II FATİH KÜRSÜSÜNDE
Akif’in Fikir Romanları III BERLİN HATIRALARI
Akif’in Fikir Romanları IV ASIM
GÖLGELER 1 / Son Şaheser Mütareke ve Millî Mücadele Dönemi Şiirleri
GÖLGELER 2 / Mısır Dönemi Şiirleri 1933 (Turinay, 2012: VII-X)
Osmanlının son dönemine, önemli kırılma, değişim ve dönüşüm noktalarına denk gelen, yaşayan
ve tanıklık eden Akif’in, yedi kitaplık Safahat’ını bir bütün olarak almak yerine, ilk kısımlarını yani
1908 öncesinde veya 1900’lere kadar olan bölümlerini ayrı bir düzlemde görmek gerekir. Başlangıç
sürecinde vahdaniyet, Hakk’ın birliği ve tevhid üzerine yazan Akif’in Meşrutiyet arefesinde sokağa
çıkarak hayata karışıp, halkın dertlerini dile getiren şiirlere yöneldiğini görüyoruz. Ancak; Hakk’ın ve
halkın sesi olabilmenin siyasetsiz olmayacağına inanmasıyla birlikte, toplumsal bir tavır almaya
başlayan Akif’in, I. Dünya Harbi’nde Teşkilat-ı Mahsusa’nın kendisine verdiği görevle Berlin’e ve
Arap topraklarına gidip Osmanlı’ya isyan eden Arap kabilelerini kazanma, ikna etme çalışmalarında
bulunmasına rağmen sonucun beklediği gibi olmaması kırıklığını yaşayacak; hayata, değişen dünyaya
ve siyasete bakışı değişecek, dünya görüşü rasyonel temeller üzerinde şekillenecektir.
İkinci Meşrutiyet’in ilanından 1920’li yıllara kadar yaklaşık on beş yıllık bir sürede yoğun bir şiir
faaliyeti bulunan ve eserlerinin çoğunu bu tarihlerde yayınlayan Akif’in bu süreçte bir cemiyet şairi
olarak öne çıktığı görülmektedir.
Orhan Okay, Akif’in yer yer hikayeci ve romancı tavır sergilediğini belirtirken: “Devrine kadar,
hattâ belki ondan sonra da sokağa, Akif kadar şiiri sokağa kalabalıklar arasına alelâde insanlar
arasına sokan bir şair bulunamaz… Akif, lirik şiirlerinin dışında bilhassa manzum hikâyelerinde ve
tasvirlerde şair değil, romancı gibi hareket etmiştir.” (Okay, 1989: 60) diyerek, tezli bir anlatıcı
olduğunun altını çizer.
Son aşamada ve geldiği çizgide kurtuluş mücadelesinin en büyük destekçilerinden olan Akif,
velayet ve siyaset arasında gidip gelen hayat çizgisinde; 1908’den 1925’e kadar Türk toplumunun
sosyal tarihini yazıp, bunu edebiyatla ifade ederken, bir anlamda belgelendirip delillendirerek tarihe
not düşecek ve bir milletin ‘İstiklal Marşı’nı yazacaktır.
Safahat’ın bütününde toplumun içine düştüğü sosyal çöküntüyü göstermeyi, kalplerine girerek
inançlı fertleri kuşatmayı, sen-ben kavgasına son vererek vahdeti sağlamayı düşleyen şiirleriyle hayatı
şiire, şiiri hayata sokan şair Akif ve eserini: “Türk tarihinin en acıklı günlerinin yaşanmış bir destanı,
yas yaprakları…” (Karakoç, 1987: 18) olarak değerlendiren Sezai Karakoç, Safahat’ın
biçimlenmesinde ona tesir eden temel şartları da: “… Klasik kültür ve Sadi’de mükemmel örneğini
bulan ve ahlaki bir sonucu hedef tutan Doğu manzum hikâyeciliği; O günün sanat okulları içinde
birinci planda bulunan Batı Realizmi; İslam ideali; Tarihin en trajik günlerini yaşayan bir devlet ve
bir millet; Realiteye objektif ve tahlili bakma alışkanlığı veren müspet bilgiler tahsili…” (Karakoç,
1987: 29-30) şeklinde sıralar.
Gölgeler / Hayat Savaşının Son Döneminde Akif’i Sarsan Sonbahar Düşünceleri
Safahat’ının ilk altı kitabını İstanbul’da, 1918’den itibaren yazdığı şiirleri 1352/1933’de Mısır’da
Gölgeler adıyla, eski harflerle Kahire’de bastıran Akif, oradaki Halvan (imlâ onun)/ Hilvan köyünde
11 sene inziva hayatı geçirmiştir. Baştaki birkaç şiir sayılmazsa bu kitap, Âkif’in 1923-1933 yılları
arasında daha çok Mısır’da yazdığı şiirlerden oluşur.
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Necmettin Turinay’ın; Gölgeler 1/Son Şaheser (Mütareke ve Millî Mücadele Dönemi Şiirleri) ve
Gölgeler 2/ (Mısır Mehmet Akif’in Mısır Dönemi Şiirleri) olarak ikiye ayırarak “Akif’in -Hem Son
Şaheseri - Hem En Talihsiz Eseri…” olarak nitelediği (Turinay, 2021: 814 897-) 1933 tarihli
Gölgeler, önemli bir kısmı memleketindeyken yazdığı, az miktardaki diğer bir kısmı ise Mısır’da
vatanından uzakta kaleme aldığı şiirlerinden oluşan yedi kitaplık Safahat’ın son kitabıdır. Gölgeler
için “şairin ustalık eseri” diyen yakın dostu Hasan Basri Çantay eseri, Akif’in “… san’atının zirve-i
kemali” (olgunluk zirvesi) olarak değerlendirmiştir.
Dolayısıyla; Gölgeler’deki şiirleri kronolojik olarak sıraladığımızda Mısır’a gitmeden önce
Türkiye’de yazdığı şiirler ve Mısır’a gittikten sonra orada yazdığı şiirler olmak üzere iki grupta
incelenebilir:
- Türkiye’de yazdığı şiirler
- Mısır’da yazılan şiirler:
“Şark” (1918), “Kişi Hissettiği Nisbette Yaşar” (1918), “Alınlar Terlemeli” (1918), “Umar
mıydın” (1918), “Mehmet Ali’ye” (1918), “Hâlâ mı Boğuşmak” (1918), “Hüsran” (1919), “Yeis
Yok” (1919), “Azimden Sonra Tevekkül” (1919), “Süleyman Nazif’e” (1921), “Bülbül” (1921) ve
“Leylâ” (1922) şiirleri şairin Mısır’a gitmeden önce Türkiye’de yazdıklarıdır. “Firavun ile Yüz Yüze”
(1923), “Vahdet” (1924), “Gece” (1925), “Hicran” (1925), “Secde” (1925), Hüsam Efendi Hoca”
(1925), Şehidler Abidesi İçin” (1924), “Bir Gece” (1928), “Bir Ariza” (1929), Ne Eser Ne de Semer
(1930), “Derviş Ahmed” (1930), “Said Paşa İmamı” (1931), “Sanatkâr” (1933) ile Safahat’a
almadığı “Şarkın Yegâne Dâhî-i San’atine” (1930) ve “İkinci Ariza” (1932) şiirleri onun Mısır’da
yazdığı şiirlerdir. Ayrıca “Resmim İçin” (1931), “Nefs-i Nefis” (1932), “Yaş Altmış” (1932),
“Nerdesin” (1932), “Tek Hakikat” (1933), “Hayat Arkadaşıma” (-?), Safahat’a alınmayan “Kıt’a”
(1935), “Kasr-ı Gülşen” (1935), “Resmimin Arkasına” (1935), “Resmim İçin” (1935) gibi kıt’alarıda
Mısır’dayken yazdıklarıdır.
Akif, 1923-1926 (Kur’an tercümesine başladığı tarih) arasında altısı uzun, biri kıt’a yedi şiir
yazıyor olması, mealle uğraşırken şiir üretkenliğinin azaldığını göstermektedir. 1926-1933 arasında 19
şiirinin ise altısı uzun, geri kalanları kıt’a şeklindedir. Ayrıca, Safahat’a alınmayan 1928-1935
arasında yazılan 8 şiir de vardır.
Gölgeler eserindeki şiirler Akif’in üç farklı dönemini birden kapsamaktadır: Mütareke dönemi,
Milli Mücadele dönemi ve Türkiye’den kesin ayrılışını takip eden Mısır dönemine ait şiirler...
Dolayısıyla Gölgeler, birbirinden farklı şiirlerin üst üste bindiği kabarık bir yığına dönüşmüştür.
Gölgeler’de Mısır’dayken belki yaşadığı zorunlu “sürgün”ün ruhunda yarattığı tahribattan belki
de yaşadığı yalnızlıktan daha da kabuğuna çekilmiş olarak gördüğümüz Akif, az sayıda yazdığı
şiirlerine 11 kadar eski şiirini de ekleyerek bu kitabını yayınlamıştır. Bu şiirler memleketinde ve
Doğu-İslam dünyasında olup bitenlere katlanamayıp, elinden bir şey gelmemesinin yarattığı üzüntüyle
giderek daha fazla metafiziğe meyleden Akif, Mısır’daki yıllarında kendi “ben”lik muhasebesinin
yorgunluğunu ve vatan hasretini de yansıtmaktadır: “Üstadın Mısır'daki ihtiyari veya ıztırâri ikâmeti
onun için ıztırâblarla dolu bir azabtı, mübtelâ olduğu maddi illet ruhi (Daüssıla)nın yanında aynî
rahmetti. O, içinde doğduğu, içinde yaşadığı, maneviyyat ve şiriyyatını çocukluğundan beri eme eme
ruhunu yıkadığı ‘cennet vatan’ını pek özlemişti.” (Çantay, 2009: 200).
Gölgeler’de yer alan birçok şiir hem Mısır’ı anlatması hem de şairin Mısır’da yaşadığı hüzünlü
hayata ayna tutması açısından dikkate değer özelliktedir. Eserin Kahire’de yapılan ilk baskısında
“Hüsran” adlı takdim şiirinin, farklı zamanlarda dört kez yayımlanıp, bunlardan üçünün Mütareke ve
Millî Mücadele dönemlerine denk gelmesine dikkat edildiğinde söylemin tema ve içeriği Âkif’in
kişiliği ile birleştirilince bu manzumenin neden birkaç kez yayımlandığı çok daha iyi anlaşılacaktır.
(Gökçek, 2011: 7, 23).
Akif’in kapalı kalmış Mısır yıllarına, günlük hayatına, aile ilişkilerine, ekonomik durumuna ve
özellikle de uzakta kaldığı memleketi Türkiye’ye yönelik hasretiyle, iç dünyasına dair bilgisi ve
verileriyle dolu Gölgeler’i Mısır’da eski harflerle yayınlamak durumunda kalan Akif’in bu son ve
mahzun eserinin o yıllarda okuyanı ve söz edeni de olmayınca edebiyatımız açısından yankısız bir
esere dönüşmüştür. Bunu; 1. Meal Çalışması ve Mehmet Akif Şiiri, 2. Mısır’da Yaşadığı Geçim
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Darlığı ve Akif Şiiri, 3. Vatan-cüdâ Yaşamak ve Akif… ara başlıklarıyla irdelenmesini ve (Turinay,
20121: 902-) ‘Akif’in Mısır’da Geçirdiği Üç Ayrı Şiir Dönemi’ bağlamında ele alınmasını getirmiştir.
(Turinay, 20121: 909-)
Hasan Basri’nin; “(...) ‘Gölgeler’ çok hüzün vericidir, Makber gibi. Birkaç parçası müstesna
olmak üzere sade ‘gözyaşı’ ile dolmuştur. Herkes gölgelerin yüksek şiir kudretini hayranlıkla anarken
ben ağlıyordum. Çünkü, mısralar arasında Âkif’in son nefeslerinin ihtizazlarını âdeta seziyor
gibiydim. Üstadım mutlak hasta idi. Eğer öyle olmasaydı, o, ümitsizlik ve bezginlik ile bu derece
inlemezdi” (Çantay, 2008: 259) şeklindeki tespitlerden de yola çıkarak öncelikle eserin yurt dışında
eski harflerle basılmış olması, Türkiye Cumhuriyeti’nde bilinmemesi sonucunu getirmiştir, diyebiliriz.
1930’lardan sonra dil-edebiyat ve şiir ortamları ile anlayışlarının değişmiş olması, Akif’in
görünürlülüğü ve bilinirliği, hakkında söz edilmesi ve adının anılması kısıtlı olduğundan Gölgeler,
adeta yok sayılacak bir eser durumuna düşmüştür Bu durumu Necmettin Turinay şöyle
değerlendirmektedir: “… Akif, Asım yerine bu şiirlerini yayınlasa dönem edebiyatında kendine daha
sağlam bir yer edineceği gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mevcut şiir boşluğunu da tek başına
doldurma kabiliyeti ile temayüz edecekti. Ayrıca edebiyat tarihleri de onu, Meşrutiyet’ten kalma eski
bir şair olarak değil, doğrudan doğruya Cumhuriyetin ilk dönemine yerleştirmek zorunda kalacaktı.
Dolayısıyla Gölgeler’in kendi döneminde yayınlanmamış olmasını hem edebiyatımız, hem de Akif’in
şahsı bakımından büyük bir talihsizlik (tir)…” (Turinay, 2021: 40)
Eserin ilk sayfasındaki; “Şark’ın tek dâhî-i san’atı Şerif Muhyiddin Beyefendi’ye hatıra-i ta’zim”
kaydından anlaşılacağı gibi kitap, Şerif Muhyiddin Targan’a1 ithaf edilmiştir.
Konulu şiirler ile dörtlüklerin yer aldığı Gölgeler’in tamamı 1374 mısra ve 41 şiirden ibaret olup
manzumelerin en eski tarihlisi 1918, en yenisi ise 1935 tarihini taşırken, bu şiirlerin bir kısmına
Mehmet Akif’in “son şiirler”i gözüyle bakılmaktadır. Öyle ki; bazıları gerçekleşmeyen bir idealin
verdiği üzüntü ile vatandan uzak, gurbetteki bir İslâm diyarında yalnızlık ve gurbet duyguları içindeki
ruh halinin doğurduğu kırgınlık ve bundan kaynaklı tevekkül ve teslimiyetin mistik duygularıyla
kaleme alınmıştır.
Ertuğrul Düzdağ’ın; “…ilk şiirler, ‘Hakkın Sesleri’ndeki benzer, Ankara’da çıkanlar ‘Süleyman
Nazif’e’, ‘Bülbül’, ‘Leylâ’dır. Geri kalanlar Mısır’da yazılmıştır. Bunlardan 216 mısralık ‘Firavun ile
Yüz Yüze’ Akif’in alışılan kuvvetli şiirlerdendir. Gece, Hicran, Secde ise şairin, birinci Safahat’taki
bâzı şiirlerde görülen, manevi tasavvufi iç dünyasının ve gönül âleminin ortaya çıktığı şiirlerdir.
Cemiyetin dertleri, savaşlar, felaketlerle uğraşan, inleyen Akif, gönlünün öz duygularını bu üç şiirinde
açığa vurmuştur. Kendisine ‘Vadiyi değiştiriyorsunuz’ diyen bir arkadaşına, ‘Hayır benim asıl vâdim
buydu, ötekileri cemiyet için yazmıştım’ cevabını verdiği bilinmektedir.” (Düzdağ 1988, 132)
şeklindeki değerlendirmesi Gölgeler’le ilgili anılmaya değer niteliklere işaret etmektedir.
Akif’in görmeyi arzuladığı iki hedefi vardır diyen Orhan Okay: “… Birinci hedefi, vatanının
düşmanların elinden kurtarılmasıydı ve bunun için maaşını, ailesini, İstanbul’u terk etmiş; fiilen milli
mücadele hareketine katılmıştı. İkinci hedefi ise İslâm idealinin gerçekleşmesiydi ve Türkiye’nin
kurtulmasıyla büyük İslâm idealinin gerçekleşeceğine inanıyordu. Birinci hedefinin gerçekleşmesi onu
memnun etti; ancak ikinci hedefin arzu ettiği noktaya gelememiş olması onu üzdü. Kendisini bir
sürgün gibi vatanından uzakta yaşamaya mahkûm eden Âkif; vatan hasreti, ailesinden uzakta yaşayış,
hastalık, yaşlılık ve maddi sıkıntılar içinde daha mistik ve münzevi oldu. Gölgeler’deki şiirler bu
sebeple öteki Safahat’lardan farklıdır.” (Okay 2008, 14) demektedir.

1

Şerif Muhiddin (1892-1967) büyük bir ud ve viyolonsel virtüözüdür. Akif’in sanatına hayran olduğu ve Mısır Döneminde
de onun icralarını dinleyerek yüksek zevklere erdiği deha çapında bir sanatkârdır. Kendisi İstanbul’da doğmuş, 1908
Meşrutiyeti’nde Darulfünun’a girmiş ve oradan mezun olmuştur. Akif’in eserlerini besteleyen Ali Rıfat Çağatay’ın, Şerif
Muhiddin’in hocası olduğunu bu vesile ile hatırlatalım. Hal böyle olmakla beraber, Şerif Muhiddin, Büyük Savaş sonrasında
babasının Arap memleketlerindeki emâretleri dolayısıyla İstanbul’dan ayrılmak durumunda kalmış, bilâhare de uzun süre
Amerika’da yaşamış ve sanatını oralarda icra etmiştir. Bu uzun ayrılık yıllarında Şerif Muhiddin zaman zaman Türkiye’ye
gelir, sanat ve musiki çevreleriyle buluşurdu. (Turinay, 2021, 813)
Gölgeler’in 1930 tarihli “Şarkın Yegâne Dahi-i Sanatına” başlıklı şiiri ile 1933’te yazılan “Sanatkâr” başlıklı eserin son şiir
Şerif Muhittin’den, onun sanatı ve müziğinden söz etmektedir.
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Nurettin Topçu, Mimar Sinan’ın sanatındaki üç devreyi Mehmet Akif’in yedi kitaptan oluşan
Safahat’ında da bulunduğunu belirterek, Mimar Sinan’ın ustalık devrinin eseri Edirne’deki Selimiye
Camii ile Mehmet Akif’in ustalık dönemi Asım ve Gölgeler arasında ilgi kurarak Asım’ı muazzam bir
kubbeye, Gölgeler’i de minarelerine benzetir. Topçu; Hasan Basri Çantay’ın Akifname eserinin başına
koyduğu “Takdim” yazısında; bütün bir mermer dağından tek bir heykel yapmak isteyen İtalyan
heykeltıraş Michel-Ange gibi Akif’in de, Gölgeler’inde arzımızın sonsuzluğa olan mesafesini
ölçmeye çalıştığını belirterek: “Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif’in yeri, derinlikte Yunusların ayak
ucunda ise, azametle parlaklıkta Fuzûlilerle Sinanların başucundadır. Akif, yalnız yirminci asrın
Müslüman-Türk şairi değil, dokuz yüz yıllık tarihimizin en yükseklerde duran terennümcüsüdür. O
koca bir tarihin türbedarıdır. San’atta fertten Allah’a, ferdi sevdalardan ilahi aşka, birlerden bütün
sevdasına doğru basamaklanan, bu cüz’ilerden külliye gidiş davasında, Mevlânalarla Yunusların
yürüttükleri kervanın önünde yarışan atletler, taştan yapılmış Koca Sinan ise söz sanatında Fuzûli ile
Akif değil midir? Dini san’at denen zirve edebiyatının kapısı yirminci asırda Akif’in eliyle açıldı. Bu
kapıdan girmek kolay değil; çünkü pek yüksek. Ona tırmanmak için büyük ruh kuvveti lazım… Âkif’i
konuda, kafiyede, tasavvurların dar çemberi içinde tanımaya çalışmak beyhudedir.” İfadeleriyle
koordinatlarını belirler. (Topçu, 2010, 94)
Safahat boyunca Âkif’in İslâm ve Batı dünyasıyla ve özellikle Batı’nın “medeniyet” maskesi
altında yaptıklarıyla hesaplaştığını gördüğümüz söylemi Gölgeler’deki, acılı bir ağıt, adeta bir vasiyet
ve bir iç dökümü diyebileceğimiz şiirlerin çoğunda da Müslüman Doğu’yla olduğu kadar kendisiyle
de hesaplaştığının zemini olmuştur.
Gölgeler’de, aralarında “Şark” (586-588), “Alınlar Terlemeli” (589-591), “Yeis Yok” (600-602),
“Bülbül” (609-611), “Leylâ” (612-614), “Süleyman Nazif’e” (606-608) gibi şiirlerin de bulunduğu 11
şiir, yukarıdaki tespit ve eleştirileri yansıtan, 1918-1922 arasında memleketinde yazdığı şiirlerdir.
İslâm dünyasının vahdetten kopuşu yüzünden başına gelenleri, izlenmesi gereken yol haritasını
Asım’dan önce yazmış olduğu bu şiirlerle çizmiştir.
İlk kitap Safahat’tan farklı olarak acıma ve merhamet duygusunun hakim olmaya başladığı
Hakkın Sesleri’nde de olduğu gibi uzaktan uzağa şairin Gölgeler’inde de, özellikle Mütareke ve Milli
Mücadele dönemi şiirlerini hatırlatması bakımından öneme haizdir. Nitekim “Hüsran” (585), “Umar
mıydın” (592-594), “Çanakkale Şehitleri” (555-558), “Bülbül” (609-611), “İstiklâl Marşı”, hatta”
Leylâ” (612-614) gibi büyük şiir abidelerinin izleri, öne çıkan imgelerin kökleri ve izleriyle önce
Hakkın Sesleri’nde karşılaşma imkanı buluruz; “İşte sana onların, kendi yolsuzlukları yüzünden
ıpıssız kalan yurtları!..” (Neml: 52) ayetinin başlık olarak kullanıldığı, Hakkın Sesleri’ndeki
“Geçenler varsa İslâm’ın şu çiğnenmiş diyarından” (291) şeklinde başlayan ikinci şiirde: Balkan
Savaşları’nın ardından kaybedilen Rumeli topraklarına dair acı tablolar çizen Akif’in, Rumeli’nin eski
ve yeni durumu arasında gidip geldiği, vatan namına savaş facialarından başka bir şey bulamamaktan
duyduğu acı oldukça derindir.
1913 yılında, yani Hakkın Sesleri’ni yayınladığı sırada, hareketli bir hayatın içinde bulunan Akif’in;
“…
İlâhi, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu?
Vatansız, hânümansız bir garibim… mültecâ
yok mu?
Bütün yokluk mu her yer? Bari bir “yok” der,
sadâ yok mu?” (292)
Söyleyişine ve kimliksiz “ey yolcu!” seslenişine cevap alamayan söyleminde, çekilen yoğun acı
yaşadığı ruh halinin de göstergesidir;
“…
Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım.
Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim, bilmem ki?
Öyle dehşetli muhîtimde dönen matem ki!..
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Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi… Nasıl yerlere geçmez insan?
Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu!” (292)
Aruzu Türkçeleştirerek yazdığı şiirler, döneminin tanklıklarını ihtiva ettiği gibi Türk edebiyatının da
en güzel parçaları niteliğinde olan Akif, diğer kitaplarında olduğu gibi Gölgeler’de de sanata değil,
sembolik kahramanlara, diyaloglara, birbirini bütünleyen kurgulara başvurmuştur. Öfkeli, heyecanlı, inançlı
bir hatip edasıyla geçmişten telmihler yaparak milleti geleceğe sevk etmeye çalışan Akif, Sezai Karakoç’un
ifadesiyle “… bir “günlük” (jurnal) ve Türk tarihinin en acıklı günlerinin yaşanmış bir destanı, yas
yaprakları…” (Karakoç 2009, 37, 21) olan Safahat’ın ilk altı kitabıyla İslâm ümmetinden sesine yeterince
yankı bulamayan Akif, yalnızlığına çekildiği Gölgeler kitabının ‘önsöz’ü mahiyetinde olan “Hüsran”da
(565) İslam aleminin içine düştüğü karanlığı, kendi ruh halini ve yankısız sesinin çaresizliğini;
“Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı
İslâm’ı uyandırmak için haykıracaktım”
mısralarında dile getirir. Diğer taraftan meselelere yetememezlik ve acziyet duygusuyla;
Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz
İnler “Safahât”ımdaki hüsran bile sessiz.
diyerek acı çeken Akif, ümitsizliğin girdabından çıkarak izlenmesi gereken yolu “Alınlar
Terlemeli”de (589, 591) bir rota olarak belirler. Namık Kemal’in yıllar öncesinden yüksek sesle dile
getirdiği, uğruna mücadele etmek ve gerekirse ölmek düşüncesi:
Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
beyitiyle ifadesini bulan hürriyet kavgasını Akif;
Hayır, hürriyetin, hakkın masûn oldukça insansın.
Bu hürriyet, bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister:
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.” (591)
mısralarıyla aynı söylemin bir devamı mahiyetinde sürdürecektir.
Tanık olma, değerlendirme ve bir mütefekkir olarak öneride bulunma, şiirlerinin ve söyleminin
vazgeçilmez bir özelliği olan; aynı zamanda kişi, mekân, zaman ve olay içermesiyle bir kurmaca
çerçevesinde, genellikle de sosyal bir konu çevresinde cereyan etmesinden ötürü: “… toplum
gerçeklerini anlatırken gözlemlerinden çokça yararlanır. Toplumun yaşamını canlı tablolar halinde
vermekte ustadır... Onun gözlemleri, yaşadığı dönemin sosyal yapısının irdelenmesinde önem taşır.”
(Karabulut, 2021: 38) şeklinde değerlendirilen Akif’in sanatı, kader ve irade karşısındaki tavrı, bir
toplumun sorumluluk sahibi ferdi olmasına rağmen şahsiyetinin diğer tarafına, insan olma haline de
işaret etmektedir.
Akif’in bir kısmı 1924-1926 yılları arasında henüz Türkiye’deyken, bir kısmı da 1926’da Mısır’a
gidişinden sonra kaleme aldığı şiirlerinden meydana gelen Gölgeler kitabındaki şiirler, Mısır’da yalnız
ve Şark dünyasından sorumlu bir şair olarak Âkif’in İslâm dünyasının geleceği için yazdığı “büyük
mektup”un parçaları gibidir. Vurgulandığı üzere bu şiirlerin dikkate değer bir diğer özelliği de kendi
içine dönmüş olması, dışa vurumcu bir tavırla toplum meselerinden çok kendi ‘ben’ini, ruh halini
tasvir ve tahlil etmiş olmasıdır.
Gölgeler’deki birbirlerini tamamlayan şiirlerde şairin önce ümitsizliğe kapılıp “Hüsran”, “Şark”
sonra yapılması gerekenleri vurgulayan “Alınlar Terlemeli”, “Halâ mı Boğuşmak?”, ardından tekrar
acze düşmesi ve yine İslam birliğine olan inancından güç alarak izlenecek yolu göstermesi şeklinde
gel-gitlerle örülüdür ve bütün bu şiirler Mısır’a zorunlu bir sürgün olarak giden ve orada gittikçe
yalnızlaşıp kendi içine kapanan Akif’in hassas ruhunun yansımaları gibidir. Bu dönemin önemli
şiirlerinden “Gece” (629-632), “Hicran” (633-635) ve “Secde”de (636-638) kendi benine yöneliş ve
tasavvufi bir içerik sözkonusudur.
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Bir şiir külliyatı olan Safahat’taki bir tür iç konuşmaların yanında karşılıklı konuşmalarla da
ağırlıklı bir yer tutar ki, bu Akif’in sokakta, kahvehanede, pazarda veya camideki insanlarla
konuşmasından olduğu kadar, kendisiyle olan hesaplaşmasından da kaynaklıdır. Safahat’ın ilk
kitabında yer alan “Fatih Camii”nden (46-51) başlayarak Gölgeler’deki “San’atkar” (663-671) şiirine
kadar Safahat’ta diyalog içeren yetmiş (70) kadar manzume yer almaktadır. Bu şiirlerin pek çoğu
didaktik bir tutum sergilemekle birlikte, lirizmi hatta dramatizmi de korumaktadır.
Şiirlerinden esirgemeye çalıştığı lirizmi, yaşantısında fazlasıyla gösteren Akif, idealist bir
anlayışla cemiyetin sesi olmaya çalışır. O lirik bir insan, idealist bir şairdir; bu iki haslet şiirlerinde
gerçekliğin pek çoğuna sanatsal hususiyet kazandırır. (Turinay, 2021: 31-)
Safahat’ın bütününde cemiyetin geldiği sosyal çöküntüyü göstermeyi, tek tek insanların kalbine
girerek inançlı fertleri kuşatmayı ve sen-ben kavgasına son vererek şiirleriyle vahdeti sağlamayı
düşleyen, İslâm toplumlarında sesine yankı bulmayı uman Akif, Gölgeler’deki söyleminde ömrü
boyunca sürdürdüğü mücadelenin boşuna olduğu hissinin yanında, çağının kendi varlığı, gerçekliği
içinde birliğe ve dirliğe sahip çıkılmasını anlatmaya çalışmıştır.
Akif, İslam’ın evrensel ışığını bütün şiirlerinde tüm meseleler üzerinde adeta bir projektör gibi
kullanarak yaşadığı ‘şimdiki zaman’ın hayatını şiirine aktarmış, geçmiş zamanı da yer yer şimdiki
zamanı anlatabilmek için kıyas bakımından kullanmıştır. Dış dünyanın realitelerini, tanık olduklarını
metafizik bir dönüşle kendi iç dünyasına yansıttığı, İslâm âlemin değerlerinin birer birer çiğnenmesini,
içine düşülen durumu ve yaşanılan ıstırabı, epik ve didaktik söylemden çıkararak semboller dünyasına
taşıdığı Gölgeler’de yer alan “Bülbül” ve “Leylâ” şiirleri, Akif’in edebilik ve estetik açıdan en fazla
göz dolduran eserleri arasında yer alır.
Gölgeler’deki Akif, bir yanıyla toplum meselelerine açıkken, önemli ölçüde bir ‘ben’ şairidir.
Nitekim, felsefî bir mahiyeti bulunan ve kısmen dış dünyaya dönük olması bakımından diğer
şiirlerden ayrılan “Firavun ile Yüz Yüze” (615-624) dışında bu dönem şiirlerinde, ‘ben’ine yönelik
karamsar bir psikoloji içerisinde kendi içine dönmüş olması, toplum meselelerinden daha çok kendi
ruh halini tasvir ve tahlil etmesi, önemlidir. Mısır ortamındaki bu edebi verimleri Orhan Okay; “…
gerçekleşmeyen bir idealin verdiği ümitsizlikle vatandan uzak yaşamaya mecbur bir halet-i ruhiyenin
doğurduğu bedbin şiirler…” (Okay, 1989: 55) olarak nitelendirir.
Kitaptaki son şiir olan “San’atkâr” (663-671), Akif’in bütün Safahat’ı boyunca göstermediği
şahsiyetinin en mühim tarafı olan sanatçı ruhunu, 208 mısralık bir söyleyişle ortaya koyduğu,
ölümünden üç yıl önce (1933) kaleme aldığı hayal kırıklıklarını, acı ve sıkıntılarla geçen ömrünü,
İslâm dünyasının yürek yakan halini içli bir dille mısralar döktüğü samimi bir oto-portre
niteliğindedir. “San’atkâr”da içsel bir yolculuğa çıkan Akif, yalnızlığının karamsarlığı ve karanlığı
içinde İslâm dünyasının içine düştüğü durumla kendi ‘ben’ini çarpıştırır. Ferdî ve toplumsal duygu
yoğunluğu içinde kendisini “sularla engine düşmüş bir eski teknede” gören, gurbetin yalnızlığında
boğulan ruh haliyle “hayali tekne” içinde “tutunduğu iki biçâre tahta parçası” benzetmesi içinde
hayata karşı duyduğu gerçekliği; “Zafer hayâlini geçtim, hâl’as ümidi uzak” diyerek sadece
Müslüman-Doğu’nun değil kendi ruhunun da ölüm ve hayat arasındaki karanlığını vurgular:
“…
Sağım, solum, önüm, arkam yığın yığın zulmet,
Ne gâye belli, ne mevki’, ne veche var, ne cihet..
Döner döner çıkamam, ye’s içinde kıvranırım;
Mezara canlı giren bir zavallıyım sanırım
(…)
Bırak, ben ağlayayım, sen çekil de karşımdan.
Belâ mı kaldı ki dünya evinde görmediğim?
Bırak, şu yaşları, hiç yoksa, görmeden gideyim! (670, 671)
2. olarak nitelendirilen Gölgeler’deki (1930-33) yılları arasında yazılmış olan) on beşi aşkın
kıt’ada da Akif’in insanla, nefisle, varoluş problematiği ve hayatın acı gerçekleriyle hesaplaşmasından
izler vardır. ‘Kıssadan Hisse’ adlı dörtlüğünde, tarihin tekerrür etmemesi için ondan ders çıkarılıp,
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ibret alınması gerektiğini bir vasiyet olarak sunan Akif’in bu şiirleri, artık yaşlanmış şairin içe
dönerek, naif insan tarafını, nefsine yönelik yaptığı sorgulamaları ihtiva ederken, ‘Çocuklara’da (644)
olduğu gibi, söyleminin arka planında çağ eleştirisine yönelik ironik bir yan bulmak da mümkündür.
Gölgeler, Akif’in altmış üç yıllık kişisel hayatından önemli ölçüde izler taşırken, adeta ömrünün
bir muhasebesini ortaya koymaktadır. Sezai Karakoç, Akif'in Mısır’da yazdığı şiirleri için: “denize
yaklaşmış bir nehrin psikolojisini taşır. Ölümün gölgesi vurmuştur bu hayat şiirlerinin üstüne.
Hayattan ve zamandan kopuş, metafiziğin kendini duyuruşudur bu dönem. Bir ehram, bir Firavun
anıtı önünde faniliği elle tutar gibi yoklar. Sonra tasavvuf içinde avunuş gelir... Bu metafizik
örneklerde bile, bir nehrin denize karışırken faydalılığını kaybetmeyişi gibi. Akif de faniliğe sosyal
açıdan bakar; zulmün ebedileşmeyeceğini, sonsuzluğu yalnız dinin kucaklayabileceğini görür ve artık
olaylara sırt çevirerek mutlak içinde erir.” (Karakoç, 2011: 43) değerlendirmesini yapar. Müslüman
Doğu adına muhasebe yapan inançlı bir şaire tanık olduğumuz kadar, memleketinden ve dostlarından
uzakta, hasta, yaşlı, yorgun kendi resmine uzun uzun bakıp dalan, yalnızlığını dile getirmeye çalışan
ve anılarına sığınmış başka bir “ben”le karşılaşırız; “Yaş Altmış” (660) şiiri, “Resmim İçin” başlıklı
üç kıt’a ve yine “Resmim İçin” başlığını taşıyan bir diğer kıt’a, bu psikolojinin yansımalarıdır.
“Resmim İçin”de;
“Toprakta gezen gölgeme toprak serilince
Günler şu heyûlayı da er geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet kadar amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir.” (642)
serzenişiyle yaşlanmış kederli yüzünü seyreden şair, ölüme ne kadar yaklaştığının da farkındadır.
Bir başka kıtasında şairin yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı karamsar psikoloji baskındır:
“…
Beni kendimden utandırdı, hakîkat, şimdi,
Bana hiç benzemeyen sûretimin manzarası!” (663)
Mısır’da geçen yıllarında düştüğü karamsarlıkla yazdığı aynı adlı diğer kıtada öldükten sonra
insanlar tarafından hatırlanmayacağından duyduğu kaygıyı:
“…
Ey gölgemden ümmîd-i vefâ eyleyen insan!
Kaç gün seni hatırlayacaktır şu karaltı” (642)
mısralarında içtenlikle dile getirir.
Safahat’tan Gölgeler’e / Çağlayan Irmakların Sakin Denizine
Akif’in şiirinde hayat bütün gerçekliği ve yalınlığıyla, halkın yoksulluğu, ümitsizliği, tembelliği
hatta bunların kadere atfedilmesi yine halkın dili ve söylemiyle yer alır. Bu şartlar altında şiiri kendi
potasında yoğuran Akif, tüm topluma hitap eden adeta kendi zamanının ‘kıssa’larını, sonra da
destanlarını yazmıştır.
Halkın ‘Kıssa’dan Hisse’ alacağı umuduyla yola çıktığını ancak yanıldığını ifade ederken;
“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?
Tarihi “tekerrür” diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” (642)
yaşadığı dönemin dünyasındaki Osmanlı ve Müslüman-Doğu toplumlarındaki meseleleri
İslam’ın ışığında değerlendirip, teşhis ve tedavi önerilerinde bulunan Akif, bunu yaparken
‘hikayeleştirme’, ‘kıssalaştırma’ yoluyla yaşadığı, gözlemlediği, hayatın gerçekleri içinden
çıkardıklarıyla şiirini kurar ve anlatımını bu teknik üzerinden ilerletir. Yedi ayrı kitabından oluşan,
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‘kıssa’dan destan’a uzanan bir bütün olarak “dönemler” anlamına gelen Safahat’ı2 onun bir ömür
bilançosu gibidir.
Osmanlı-Türk milletinin mücadele sürecindeki savaş öncesi, savaş ve sonrası dönemlerini
yansıtan, tarihsel dönüşümüne tanıklık eden, bir çağın sosyal tarihini barındıran bir belge
mahiyetindeki Safahat’ta; Akif’in ‘kıssa’ diyebileceğimiz şiirleri daha çok yeis ve umutsuzluk
içindeki toplumun sorunlarının tespiti ve çözüm yollarına ihtiva ederken; ‘destan’ diyebileceğimiz
şiirleri ise yüreklerdeki umudun kamçılanışı, Müslüman toplumların dirilişine olan inancın
haykırışıdır. Kıssa’dan Destan’a uzanan bir şiirlere Sezai Karakoç‘un diliyle “bir toplumun bir ömür
başından geçenleri şiirle anlatması…” da diyebiliriz. Bu düzlemde; birer zirve olan “Çanakkale
Şehitlerine”den “İstiklal Marşı”na kadar mücadele dönemindeki şiirlerin birçoğu bu çerçevede destan
şiirlerdir.
Aslında sosyolojik ve tarihsel İslam milletinin neredeyse yarım asırlık bir döneminin destanını
yazmış olan Akif’in bütünleştirdiği Safahat’ı bir bütün olarak değerlendirmek zorunda olduğumuz
gerçeğini her zaman idrak etmek durumundayız. Bunu görebildiğimiz ve anlayabildiğimiz noktada,
eseri ve sahibini ancak o zaman daha doğru anlamaya ve anlamlandırmaya çalışabiliriz.
Bu bağlamda Safahat’ın ilk dört bölümünü (Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri,
Fatih Kürsüsünde) “Kıssa” (dini kıssa, anlatı, çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.
Beşinci bölümde (Hatıralar) ise özellikle “Necid Çöllerinden Medine’ye” (469) şiiriyle destansı
söyleyişe doğru bir gidiş vardır.
Altıncı bölümde (Asım) ise tamamen “destan” şiirler vardır ki, Akif’in eserine almadığı, “İstiklal
Marşı” ve her ne kadar yedinci bölümde (Gölgeler) yer almış olsa da ‘Bülbül’ü ve (Asım)/ altıncı
bölümdeki şiirlerle aynı tarihsel zaman diliminde yazıldıklarını bu bölüme dahil edebiliriz…
Gelecek zamana, yarına, ümide yönelik bu destan şiirlerde geleceğe yani Asım’ın nesline önemli
atıflar yapılırken, geçmiş zamanın şimdiki zamana taşındığı gibi gelecek zaman da adeta şimdiki
zamanın içinde yer almıştır.
Yedinci bölümde (Gölgeler) ise bir ırmak gibi çağlayan şiirler, adeta sakin bir denize
kavuşmuştur… Ayrıca, bu bölümdeki şiirlerde dünyadan uzaklaşan, içe dönük, ötelere yönelmiş
metafizik bir atmosfer vardır. Ancak; “Gece” (629-632) örneğinde olduğu gibi derinden derine yine
bu şiirlerde de destan şiirlerin ırmak çağıltısını hissedebilirsiniz.
İslâm dünyasının kopukluğu, başına gelenler ve kurtuluşu için izlenmesi gereken yol haritası
olarak Gölgeler’in başına koyduğu I. Dünya Savaşı yıllarında (1919) yazmış “Hüsran” (585) şiiri,
Akif’in bir nevi hem ‘ön’ hem ‘son’ sözüdür:
“Ben böyle durmayacaktım, dili bağlı,
İslâm’ı uyandırmak için haykıracaktım.
(…)
“Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz;
İnler ‘Safahât’ımdaki hüsran bile sessiz!” (585)
‘Hüsran’, Akif’in pek çok şiirinde kullanmış olduğu bir kelimedir. Fazıl Gökçek şairin,
Meşrutiyet öncesi ve sonrası söyleminde toplumsal bir içerikle etki yaratan bu kelimeyi tercihini,
Gölgeler’de bir şiirine başlık oluşturması yanında “Hicran”, “Gece”, ve “Secde”de de farklı anlam
katları yaratmak için kullandığını; “… kelimenin ifade ettiği anlam, şairin kendi beni ile ilgilidir.
Gece’de kelime, şairin Allah’ın tecellisine mazhar olamayışından kaynaklanan acısını ifade etmiş ve
Allah'ın varlığını içinde hissedemediği kalbinin sıfatı olmuştur. Hicran şiirinde aynı kelime, Allah’a
ulaşmak veya Allah’ın kalpte tecelli etmesini sağlamak için yanlış bir yol tutulmuş olmasından dolayı
maksada erişememenin doğurmuş olduğu pişmanlık ve acıyı ifade etmektedir. Secde’de ise kelime,
bütün varlıklar Allah’ın vahdet şarabı ile sarhoş bir hâlde iken bu coşkuya katılamamanın verdiği

2
Sıtkı Caney, “Kıssa’dan Destan’a Mehmed Akif’in Şiiri”
https://www.asanatlar.com/kissadan-destana-mehmed-akifin-siiri/
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ıztırabı dile getirmek için kullanmıştır.” (Gökçek, 2005: 244-245) değerlendirmesiyle açık bir şekilde
belirtmiştir.
1918 tarihli “Şark” (586-588) başlıklı şiirde, kâbus yaratan kanlı Batı’nın göz açtırmadığı
bilgisinin verildiği bir mısrayla başlarken ve son dört mısraya kadar ‘Doğu’ algısının o günkü kötü
durumu tablolaştırılmıştır. Şark/Doğu algılamasının İslâm âlemi ile sınırlı olmadığını, bunun Akif’teki
izdüşümünün sömürge durumuna düşmüş bütün Asya ve Afrika, Balkan yani Avrupa ülkelerini
kapsadığı noktasını gözden uzak tutmamalıdır:
“Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı kâbûsu,
Asırlar var ki, İslâm’ın muattal beyni, bâzûsu,
‘Ne gördün, Şark’ı çok gezdin?’ diyorlar. Gördüğüm:
Yer yer,
(…)
Bu haybetten usandık biz, bu hüsran artık elversin!
İlâhi! Nerde bir nefhan ki, donmuş hisler ürpersin,
Serilmiş sîneler, kâbûsu artık silkip üstünden,
“Hayat elbette hakkımdır!” desin, dünya “değil” derken?”
“Alınlar Terlemeli” (589-591) başlıklı üçüncü şiirde;
“Cihan alt üst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserî, bir derbedersin kendi yurdunda!”
serzenişiyle başlayan ve devamında:
“Oturmuş, ağlayan âvâre bir mazlûmu kim dinler?
Emeklerken, sabî tavrıyla, topraklarda sen hâlâ,
Beşer doğrulmuş, etmiş, bir de baktın, cevvî istilâ!”
sözleriyle içinde yaşadığı toplumu sert bir dille eleştirirken, diğer yandan hürriyet olmadan
insanca yaşamanın mümkün olmadığını gür bir sesle dile getirir.
1918 tarihli “Umar mıydın?” (592-594) başlıklı şiirde İslam dininin ve Müslümanların içinde
bulunduğu duruma ilişkin üzüntü tonu oldukça yüksek bir söyleyişe sahiptir.
Oğlu için yazdığı “Mehmed Ali’ye” (595) başlıklı şiirde; öz-eleştiriye giden bir babanın oğluna
öğüt veren hitabından çok, hayatın ve ömrünün muhasebesini yapan bir adamın hüzünlü tonu
hakimdir.
“Hâlâ mı Boğuşmak?”ta (596-599) birlik ve beraberlik olmayışının milletleri yıkıma götüren en
önemli etken olduğunu Kur’an-ı Kerim’e dayandıran Akif’in, bu şiirini yazış tarihi Aralık 1918’dir ve
Anadolu işgal altındadır:
“Cem’iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı;
Sapsağlam iken milletin erkânını yıktı.”
ifadeleriyle, zor ve dar zamanlarda yaşanan düşünce ayrılıklarına karşı çıkarak İttihat ve Terakki
Partisi ve zamanının siyasi durumuna göndermelerde bulunur.
“Yeis Yok!” (600-602) başlıklı, 30 Ekim 1919 tarihini taşıyan şiirde, bir âyetten yola çıkılarak
(Hicr suresi-56. ayetin bir kısmını; “Dalâle düşmüşlerden başka kim Tanrı’sının rahmetinden ümîdini
keser?” esas alınarak), vatanın kurtuluşundan ümit kesmemek gerektiğine yoğunlaşılmış, umudu
çoğaltmak üzerinde durulmuştur.
1919 tarihli “Azimden Sonra Tevekkül” (603-605) adlı şiirin ilk on mısraı, bir karşı görüş
şeklindedir. Yine Kur’an’dan bir ayet ile (Âl-i İmrân suresi 159. ayetin bir kısmı) başlarken; önce
azmetmek, gayret etmek sonra Allah’a dayanmak gerektiği ifade edilmektedir.
Süleyman Nazif’e ithafen yazılmış 15 Nisan 1921 tarihli “Süleyman Nazif’e” (607) başlıklı
şiirde, geleceğe güvenini ve ümidini yitirmemişlik esas vurgudur:
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“Mâdâm ki Hakk’ın bize va’dettiği haktır,
Şark’ın ezelî fecri yakındır, doğacaktır.”
diyerek bir yandan geleceğe ümitle bakarken, öte yandan Müslüman dünyasının perişan
durumunu, parçalanmışlığını dile getirir. “Ankara-Tâceddin Dergâhı, 15 Nisan 1337 (1921)” notu
bulunan bu şiir, Akif’in kurtuluşun şafağını görmesinin de işareti gibidir.
Kurtuluş Mücadelesi veren bir milletin ve memleketin içler acısı hâlinin şiiri olan “Bülbül” (610)
ise:
“Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
(…)
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?
Hayır, mâtem senin hakkın değil… Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Teselliden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânümansız serserîyim öz diyârımda!”
Akif’in ‘lirik ben’deki duygu yükünün en güçlü aktarıldığı eserleri arasındadır.
“Leyla”da (611-614) şiire ad olan ‘Leyla’, hürriyetin; ‘Mecnun’ ise bundan uzak kalmış milletin
simgesidir ve 1922 tarihini taşıyan şiirde, kurtuluşa ve hürriyete duyulan arzu dile getirilmektedir:
“….
Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânân uzaklaşma
Senin derdinle canlardan geçen Mecnun’la uğraşma!
Düşün: Biçarenin en kahraman, en gürbüz evlâdı
Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı?
Şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi?
Şu milyonlarca öksüz, dul kimin koynundadır şimdi?
Kimin koynundadır serden geçip berdâr olan canlar
Kimin uğrundadır Leylâ o makteller, o zindanlar?
Helâl olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leylâ
Görün bir kerecik, ye’s etmeden Mecnûn’u istilâ...”
28 Aralık 1923 tarihli “Firavun İle Yüz Yüze” (615-624) manzum bir hikâyedir ve Firavun
mezarları ve mumyalarından hareketle insanın ölümsüz olmak düşüncesine eleştiri getirilirken,
bekanın tek bir insan için değil, milletler için olması gerektiği işlenmiştir.
Gölgeler’de yer alan ve altında 1924 ve sonrasına ait tarihler bulunan şiirlerde söylem farklılaşır.
Bunlardan “Şehidler Âbidesi İçin”de (625) vatan için canını feda eden şehitlere duyulan minnet dile
getirilir:
“Hakk’ın bu velî kulları taş türbeye girmez;
Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler.”
“Vahdet” (626-628) başlıklı 1924 tarihli şiir iki bölüm halinde Yermûk Savaşı’nda yaşanılan bir
olayın anlatımı üzerine kurulmuştur.
1925 tarihli “Gece”, “Hicran” ve “Secde” başlıklı şiirler (629-638) ana mesele olarak İslam’ın o
günkü durumuna projektör tutulurken, kurtuluş için Allah’a yakarış ve dua söz konusudur.
Gölgeler’de yer alan şiirlerin önemli bir kısmı kıt’a şeklindedir ve bunlarda felsefi bir söylem
esastır. “Kıssadan Hisse”den (642) başlayarak tarihten ders alınması gerektiği düşüncesi ile tarih
tekerrürden ibarettir sözü arasındaki çelişki irdelenir.
“Resmim İçin” adlı üç kıt’anın (642, 643) 13 Ocak 1919 tarihli ilkinde, sessiz sedasız yaşadığı
için kimsenin kendisini hatırlamayacağından duyduğu üzüntü dile getirilirken rahmetle anılmak isteği
öne çıkar:
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“Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince
Günler şu heyulâyı da ergeç silecektir
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma
Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?
Aynı başlıklı ikinci kıta ise bu hissiyata bir cevap mahiyetindedir:
“Bir canlı izin varsa şu toprakta, silinmez;
Ölsen, seni sırtında taşır toprağın altı.
Ey gölgeden ümmîd-i vefâ eyliyen insan!
Kaç gün seni hâtırlayacaktır şu karaltı”
Üçüncü, 1929 tarihli “Resmim İçin”;
“Dış yüzüm böyle ağardıkça ağarmakta, fakat
Sormayın iç yüzümün rengini, yüzler karası!
Beni kendimden utandırdı hakikat şimdi
Bana hiç benzemeyen suretimin manzarası.”
10 Kasım 1931 tarihli “Resmim İçin” başlıklı dördüncü şiir; ölümden sonra rahmet ve iyilikle
anılma esasına dayanır:
“Beni rahmetle anarsın ya, işitsen bir gün
Şu sağır kubbede hâib sesimin dindiğini?
Bu heyûlâya da bir kerrecik olsun bak ki
Ebediyyen duyayım kabrime nûr indiğini.”
Abbas Halim Paşa için yazılmış, şahsıyla ilgili övgü ve iyi temennilerle örülmüş Tebrik başlıklı
iki kıta (643) bulunmaktadır. “Safahat” başlıklı;
“Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın.”
Derdim, sana baktıkça, a bîçâre kitâbım!
Kim derdi ki: sen çök de senin arkana kalsın,
Uğrunda harâb eylediğim ömr-ü harâbım? (643)
kıt’anın ve genel olarak diğer kıtaların ana duygusunu yitip giden bir ömür, arkada bırakılanlar ki burada eş dost, mal mülk gibi maddi varlıklardan değil, kişinin eserleri hayat içinde duruşu, iyi bir
isim ve iyi anılmak arzusu- oluşturmaktadır.
Kıt’aların arasında 1929 tarihli “Arîza”da (645-646) kendinden, zamaneden ve içinde bulunduğu
durumdan şikayet eden, en çok da Mısır’ın sıcağından bunalmış, nefes almak için birkaç günlüğüne
İstanbul’a gelmek isteyen öznenin hüzünlü sesi vardır.
1928 tarihli “Bir Gece” (647-648); Peygamberin doğumu üzerine kurulu bir Naat’tır ve şiirde
iman sahibi bir adamın ‘mevlid’ gecesinde yoğun duygularının dile getirilmesi vardır.
1930 tarihli “Ne Eser Ne de Semer” başlıklı şiir (649), “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey:
Eseri; / Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet: Semeri.” şeklinde atasözü ifadesiyle başlar.
Gölgeler gözden geçirildiğinde, Akif’in Mütareke ve Millî Mücadele Dönemi şiiri ve sanatından
çok; ilerlemiş yaşının, hayatın ve dünya düzeninin geldiği nokta ile hasret ve geçim darlığı içindeki
Mısır Dönemi’ne ait yoksunluk şartlarının atmosferini yansıtmaktadır.
Nitekim, hayatının bu son döneminde, derinden derine duyduğu ölüm arzusunun gölgesinde görülen
hakim psikoloji, Akif’in bir kıtasında (‘Resmim İçin’-10 Kasım 1931) kendi sesini ve sözlerini “hâib”
(ümitsiz, meyus, bezgin) olarak nitelenirken, ‘gölge’; bir ömrün, gönül kırıklığının ve idealizminin hasretle
katlanarak gölgelendiği bir tema olarak belirginleşir. Ölümünden bir süre önce hasta yatağındayken kaleme
aldığı, Ayda Bir mecmuasında (1 Şubat 1936, n. 6, s. 8) yayınlanan “Kendim İçin” şiiri, ölümü arzulayan
şairin vatana hasret duygularını ve Allah’a derin yakarışını dile getirmektedir:
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“Şu serilmiş gölgeme imrenmedeyim
Ne saadet, hani ondan bile mahrumum ben.
Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben.
Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını
Bana çok görme İlâhî bir avuç vatan toprağını.” (Turinay, 2021:960)
Sonuç olarak;
İşgal altındaki vatan toprağına ve hürriyetin kıymetine vurgu yaparak, insanca yaşamak için hür
olmanın gerekliliği, Müslümanların içinde bulunduğu durum, İslam dininin temel inanç sisteminden uzak
kalışları karşısında duyulan üzüntü ve öfke ile kendinden şikâyet, benlik sorgulaması gibi üç meselenin
altının çizildiği Gölgeler (Arseven, 2014: 121) Akif’in içine dönmeye fırsat bulduğu zamanların şiiridir.
Milli Mücadelenin var olmak süreci tamamlanıp, sonuçlanınca Akif’e kendi iç yolculuğuna yönelmek
kalmıştır.
Bütün hayatını İslam dünyasını uyandırmak ve bu uğurda tanzim eden, çırpınan, haykıran şairin dili
bağlanmıştır. “Hüsran”daki (585) mısralardan sonra çaresiz ve bedbin ruh halini, sessizce inleyen şu beyitle
tamamlar:
“…
Haykır! Kime lâkin? Hani sahipleri yurdun
Feryadımı artık boğarak, na’şını tuttum,
Bin parça edip şi’rime gömdüm de bıraktım
Seller gibi vadiyi eninim saracakken,
Hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım.”
“Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz;
İnler “Safahat”ımdaki hüsran bile sessiz.”
Özellikle şiirlerin altındaki tarihlere bakıldığında 1930 ve sonrası söyleyişlerde bir ömrü tüketmiş,
geriye dönüp bakarak hayatının muhasebesini yapan bir adamın sancıları görülmektedir.
Gölgeler’in ilk şiirlerinde ve yayım/yazılış tarihleri daha erken bir döneme ait olanlarında milletine,
vatan ve din uğruna mücadeleyi öğütleyen özne durumundaki Akif’in yerini, daha sonrakilerde kendi
duygu-düşünce dünyasını, benliğini ve buradan hareketle insanlığı irdeleyen bir adam almıştır.
Gölgeler’deki 1932 ve 1933 yıllarına ait; “Yaş Altmış” (660) ve “Tek Hakikat” (661) başlıklı iki
kıt’asında dünyaya ait meselelerden biraz daha uzaklaşmış görünen Akif’te patetik ton daha belirgin olup,
altmış yıllık ömründe dünyaya ve ukbaya yönelik düşünce birikiminin yansımaları almıştır.
Türk milletinin sesi ve vicdanı olan Mehmet Akif, yaşadığı dönemde altı yüzyıllık bir imparatorluğun
çöküş dönemine ve bir milletin istiklal mücadelesine tanıklık etmiş; Türk ve İslam coğrafyasındaki
karışıklık, çatışma ve geri kalmışlığın en derin hüznünü yüreğinde yaşamış, yaşanan tüm karışıklıkları ve
bunalımları tüm çıplaklığıyla şiirlerinde işlemiştir.
Memleket meselelerini en temel öncelik olarak gören Akif, memleketin yoksulluktan ve geri
kalmışlıktan kurtulabilmesi için ‘marifet’ ve ‘fazilet’ temellerine ve bizi bir arada tutan maddi-manevi
kültür değerlerine sahip çıkılmasını istemiştir. O; ilimsizliğe, köksüzlüğe, taassuba, tembelliğe savaş açmış
ve bütün bunları, cihan devletini sebepler olarak görmüş; ancak değerlerine sahip çıkan yüksek ahlaklı bir
neslin gayretiyle bundan kurtulacağımıza inanmıştır. Ümitle ümitsizlik arasında gel-git bir ruh hali yaşayan
Akif, birçok şiirindeki karamsarlığa rağmen geleceğe yönelik ümidi hep canlı tutmuş, gençliğe birlik ve
dayanışmayı aşılamayı, onları gelecekten ümitli kılmak gerektiğini ilke edinmiştir.
Gölgeler’de yer alan şiirler, Mehmet Akif’in daha önceki şiirlerinden bazı yönleriyle ayrılır.
Safahat’ın altı kitabında toplum meselelerini, milli mücadeleyi, İslam’ı ve daha pek çok meseleyi,
‘Kürsü’den de destekleyerek yüksek bir tonda seslendiren Akif, Gölgeler’de bunlarla beraber âdeta bir iç
hesaplaşmaya gider.
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Toplumsal, bireysel ve mistik duyarlılıkların (Yetiş, 2006: 143-) bir arada yer aldığı, ‘ben’iyle baş
başa kalıp, bir iç dökümüne gömüldüğü Gölgeler’de, bireysel ve toplumsal anlamda bir ömrüm
muhasebesini yapan Akif, yaşayıp gördüklerini âdeta özetleyerek, savaştan arta kalan yıkık ve harap İslam
coğrafyasını, yaşanan acıları, toplumunun geri kalmışlığını, Batı’nın gerçek yüzünü, sen-ben kavgasını…
daha pek çok toplumsal meseleyi dile getirmiştir.
Oldukça açık yürekli olan ve sözünü sakınmayan Akif, bunları anlatırken okları kendine de çevirip
birçok hususta özeleştiri de yapar. Zaman zaman yükselen bu feryat, son şiirlerde daha da farklılaşarak
gurbetin ve yaşlılığın verdiği duyguyla birlikte daha da hüzünlü bir hâl alır. “Gece, Hicran, Secde” gibi
şiirler, bu hüznün ve ruh hâlinin ferdi ve tasavvufi yansımalarıdır.
Diğer kitapları gibi Gölgeler de, Mehmet Âkif’in hayata ve varoluşa dair bireysel ve toplumsal
bakışını değerlendiren şiirler bütünüdür. Yaşadığı dünyayı bir “gölge” olarak kabul eden Mehmet Akif,
kitabında dini yanlış anlama ve algılama, Allah inancı, çalışma azmi, ahiretçilik, kadercilik, yanlış tevekkül
anlayışı, sosyal gelişimi hiçe sayma, toplumsal çözülme, duyguda ve zihinde parçalanmışlık, Doğu’nun
geri kalma nedenleri gibi sorunları işlemiş ve bunlar için çözüm önerileri sunmuştur. Bir taraftan yıkılan ve
dağılan Osmanlı Devleti’nin son durumunu, Müslüman doğunun zaaflarını ve ataletini, bölünmenin
felaketini dile getirirken, diğer taraftan Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak ve çalışmak gerektiğini, artık ayağa
kalkmak zamanının geldiğini ve ümitsizliğe düşmenin yanlışlığını haykırmıştır. Çalışmak, gayret, umut,
yakarış, birlik-beraberlik gibi kavramlar eşliğinde İslam dünyasının coğrafyasının realitelerini
karşılaştırmalı söylemlerle ortaya koyan, çare arayışlarına giren Akif, yaşadığı ve tanıklık ettiği çağının
trajedisini yer yer ironik anlatımlarla eleştirmiştir.
1924 yılına kadar aktif ve mücadeleci, 1924 sonrası durgun ve mahzun olan bu ‘inanmış adam’ın
unutulduğunu düşündüğü Mısır’daki münzevi hayatı, bütün ömrünüm muhasebesi için iyi bir fırsat olmuş,
vatan hasreti çeken şairin içinde bulunduğu hayal kırıklığı, adanmışlığın çağlayanından, ruhunun sakin
denizinde kaybolma isteğine evrilmiştir. Mısırdaki günler dünyanın gelip geçiciliğini daha yakından idrak
etme fırsatı vermiş, yaşın kemale erdiği bu zamanda artık insanları tanımak kolaylaşmış gerçek dostlar belli
olmuştur.
Gölgeler, bütün bu tecrübelerin şiiridir.
Yılların birikimi ve tecrübeler resim-fotoğraf yazılarına dönüşürken, ‘Gölge’yi, bir imge olarak
hayatının son demlerinde toprakta gezen ruh yorgunluğunu tasviri için kullanan Akif’in, ‘hatırlanmak’
isteği, sessiz bir gölge halinde geçip giden ömre yakılan bir ağıt gibi ‘tek tesellisi olmuştur:
“Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyûlâyı da er, geç, silecektir.
Rahmetle anılmak ebediyyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir.” (642)
Dar ve sınırlı olanın değil, doğudan batıya, geçmişten hale, tarihten geleceğe büyük medeniyet
dairelerinin iç sesi olarak konuşan Akif, sanatını ve şiirini o yönde icra ederek büyük kitlelerin sesi
olmuştur.
Bir yandan gür bir ırmak olan klasik şiiri, yerli ve milli kaynakları; diğer yandan batılı büyük
romantiklerin mirasını sentezleyen Akif, onlardan farklı olarak, kendi yüzyılının şuuruna veya
şuursuzluğuna hitap etmek görevini kendine görev bilmiş, ölümüne yakın (Ağustos-1935) dile getirdiği
dörtlüğünde bu misyonunu:
“Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm
Gördüm de hazanında bu cennnet gibi yurdu
Gül devrini görseydim onun bülbülü olurdum
Yâ Rab beni evvel getireydin ne olurdu?”
şeklinde dile getirmiştir. Akif’in hemen bütün hayatının ve davasının özeti mesabesinde olan bu
söylem onu ‘milli bir destan’a taşıyacaktır.
Bazen manzum hikâyeler, kıssa ve adete mesnevi romanlar biçiminde, çoğu zaman ise büyük destan
parçalarının yanı başında, küçük şiirler şeklinde oluşan eserleri coşkulu, idealist bir kişiliğin ömür boyu
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sürdürdüğü mücadele içindeki savruluşların ırmağı olmuş, derin söyleyişlerin, heyecanların, duygu ve
düşüncelerin aktığı bu ırmağa yüksek bir lirizm eşlik etmiştir.
Hayatının sonlarına doğru hiç olmazsa ‘eser’inin yaşaması umuduna sarılarak ruhunun sakin denizine
sığınan Akif; aslında insan-hayat-varlık ve varoluş denklemini daha sanatının ve şairliğinin başlarında
yazdığı (17 Aralık 1909) “BİR RESMİN ARKASINA YAZILMIŞ İDİ” başlıklı kısa şiirinde kurmuştur:
“Kiminin yâd-ı ihtiramı kalır,
Kendi gittikçe cânişîni olur;
Kiminin bir yığın müberrâtı
Toplanır, heykel-i metîni olur;
Kiminin de olanca hâtırası,
Böyle bir sâye-i hazîni olur!” (206)
Nitekim şiirinin önünde değil arkasında kalan, konuşmaktan çok susmayı yeğleyen; ‘ben’ini,
gölgesinin ardına saklayan, gizlenen Akif, Nuretttin Topçu’nun da dediği gibi; “Bütün ömrünce yaşadığı,
büyük çoğunluğu şuuraltına kayan olayların bütününden ibaret, dinamik bir sentez (...)” (Topçu, 2010, 70)
olmuştur.
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GENERALS, SURGEONS AND SUPERPOWERS: COGNITIVE-LINGUISTIC ANALYSIS
OF THE POLITICAL CARTOONS
Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ & Sanja BERBEROVIĆ

1. Introduction
Political cartoons as a distinctive genre within political discourse have had a long tradition as a
means of shaping public opinions in the political life. Due to their multiplicity of meanings and forms,
the political cartoons have emerged as a significant medium. Political and other messages are
transmitted by cultural symbols that the cartoonist interprets. Using allegories, idioms, metaphors and
other cultural codes that are familiar to the reader, the cartoon portrays the meaning of reality. The
multiplicity of interpretations appeals to diverse viewers because they, according to their own cultural
mores, perceive the cartoon in different ways.
The primary aim of political cartoons is to use imaginative, unforgettable, and sometimes
humorous pictorial and verbal representation of various aspects of political, cultural and social reality
to convey a political or social commentary. Political cartoons, often focused on the interaction of
visual and verbal elements, present interpretative puzzles for viewers who have to trigger different
facets of encyclopedic information, such as cultural, political, historical knowledge, in order to solve
them1.
The history of political cartoons in Turkey began in the Ottoman Empire in 1860’s. Aviv (2013,
p. 222) points out that “during this time, the tradition of shadow puppet theatre (Karagöz) was already
widely used for satirizing social and political events. The main target of this satire was government
dignitaries, whose attitudes, customs, and mannerisms were criticized”. These humorous dialogues
later appeared in editorial cartoons. During the Turkish National Struggle newspapers „had a mission
to inform the public of the purposes of the movement “, Tunç (2002, p. 53). Cartoons that appeared in
these newspapers also served the same purpose i.e., to support the national sovereignty movement
and strengthen the national unity.
This paper examines the creation of the humorous meaning of these cartoons in conceptual
blending. The humorous meaning is created in the blend space due to the unusual combination of
related structures, which results in incongruity. The paper also analyses the role of idiomatic
expressions in the creation of humor in this type of visual discourse, as well as how artistic adaptation
of idioms contributes to highlighting certain aspects of reality, and thus achieving rhetorical goals in
political discourse.
2. Conceptual Blending
Conceptual integration theory or blending theory, proposed by Fauconnier and Turner, has found
its application in a wide range of phenomena. The theory highlights the fact that blending is present in
even the simplest forms of human thought. The main postulates of this theory are elaborated in
Fauconnier and Turner 2001, 2002, ([1998] 2006), Turner and Fauconnier (1995, 1999, 2003),
Coulson and Oakley (2000), and Grady et al. (1999). All these papers elaborate on the inseparability
of conceptual integration and human existence.
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Turner (2014, p. 10), on the other hand, says that he does not think that everything in human
thought is blending, nor that blending is a huge step forward. Blending depends on the mental and
physical activities that precede it and, compared to them, it is almost powerless. It is quite clear that
life existed even before we became aware of the existence of advanced blending and that nothing
would jeopardize its existence even if we did not discover advanced blending, but still, when it
originated, or rather - when we became aware of its existence, it changed our view of everything that
preceded it. Turner further argues (2014, p.10), advanced blending is inseparable from the way we
think and it is like the human brain to unconsciously create blends, most of which never come to life,
possibly because they are not true blends or burst like soap bubbles before they come out of the
subconsciousness. As it is not inherent in the human mind to peek into itself, we must embark on a
journey through a territory known to our subconsciousness, but almost completely unknown to our
consciousness, where we will encounter known and unknown things, become aware that human
beings are capable of much more than cognition from perceptions and connecting ideas. Human
beings create blends from what they already know and thus create new creations.
Blends as such are small and compact enough that we can keep them within the boundaries of
our mind, where we can later look for them to understand phenomena we could not otherwise
understand. The main idea behind conceptual integration as a basic cognitive operation is that it
operates through an integration network consisting of metal spaces and the relations between them.
"Building an integration network involves setting up mental spaces, matching across spaces,
projecting selectively to a blend, locating shared structures, projecting backward to inputs, recruiting
new structure to the inputs or the blend, and running various operations in the blend itself"
(Fauconnier and Turner 2002, p. 44). All these processes represent the constitutive principles on
which conceptual integration is based. Conceptual integration is a dynamic process that occurs as we
think and speak, so that these processes can happen at any time, but also at the same time.
Accordingly, the diagrams illustrating integration networks are in fact representations of only one of
the phases of this dynamic and complex mental operation, and by no means of the whole process.
Accordingly, diagrams illustrating integration networks are in fact representations of only one of the
phases of this dynamic and complex mental operation, and by no means of the whole process.
As the diagram below shows, a conceptual integration network is composed of at least two input
spaces, a generic space, and a blended space, although a single network can be composed of several
inputs, as well as blended spaces. The generic space captures the shared elements of both inputs and
these elements from the generic space are in turn mapped onto the counterpart elements in the input
spaces. The structure from the input spaces is projected into the blend, a new mental space. "Blends
contain generic structure captured in the generic space but also contain more specific structure, and they
can contain a structure that is impossible for the inputs, […]" (Fauconnier and Turner 2002, p. 47)

GENERIC
SPACE

INPUT SPACE 1

INPUT SPACE 2

BLENDED
SPACE

Figure 1. The basic diagram presenting a conceptual integration network (Fauconnier and Turner
2002, p. 46)

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

673

However, not all elements from the inputs are projected into the blend, which means that
projections from the input spaces to the blend are partial. The emergent structure in the blended space
is not copied from either input. Rather, the new structure within the blend is generated in three ways,
namely through the processes of composition, completion, and elaboration, all of which operate
unconsciously.
Behind the possibilities for conceptual blending, there is an entire system of interacting
principles. To explain one of the products of this system, it is necessary to grasp the entire system.
This system stands on conceptual compression, effects a set of relations strongly influenced by shared
social experience and fundamental human neurobiology (Fauconnier andTurner 2002: p.xiii). These
relations are also referred to as 'vital relations'. In addition to vital relations, Fauconnier and Turner
(2002) propose a set of optimality principles that further clarify the relations within the conceptual
integration network. They claim that under these principles, blends function most efficiently, but also
point out that satisfying one of these principles does not automatically involve satisfying the others.
Schmid (2011, p. 228) concludes that "both governing principles and vital relations do not always
converge in their effects but may conflict in given cases, with one or several of them getting the upper
hand over others." Governing principles and vital relations are represented in table 1.
Table 1. Governing principles and vital relations (in Schmid 2011, p. 229)
Governing principles
For compression:

Vital relations
Change

Borrowing for compression

Identity

Single-relation compression by scaling

Time

Single-relation compression by syncopation

Space

Compression of one vital relation into another

Cause-Effect

Scalability

Part-Whole

Creation by compression

Representation

Highlights compression

Role

Other governing principles:

Analogy

The Topology Principle

Disanalogy

The Pattern Completion Principle
The Integration Principle
The Maximization of Vital Relations Principle
The Intensification of Vital Relations Principle
The Web Principle
The Unpacking Principle
The Relevance Principle

Property
Similarity
Category
Intentionality
Uniqueness

3. The Role of Culture in Political Cartoons
Before we embark on the discussion of the specific role that culture plays in political cartoons,
we have to define the term culture. According to Hudson (1996), culture is something that every
single individual has, as it involves certain features and qualities that members of one community
have in common and that distinguish them from other communities. Goodenough (quoted in Hudson
1996, p. 71) claims that '…a society's culture consists of whatever it is one has to know or believe to
operate in a manner acceptable to its members…. Culture, being what people have to learn as distinct
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from their biological heritage, must consist of the end-product of learning: knowledge, in a most
general… sense of the term'.
However, it is an extremely difficult task to determine the cultural knowledge of members of a
certain community, since it is possible to find relevant facts about individual members, but it difficult
to claim that they apply to the community in general. Therefore, anthropologists distinguish lay
people's knowledge of common-sense knowledge from specialist knowledge and study their relations.
Hudson points out that we also must draw a distinction between cultural and non-cultural
knowledge and says that 'one of the most interesting things about cultural knowledge is the extent to
which people can interpret each other's behavior and arrive at more or less the same concepts or
propositions' (1996, p.73). He also points out that it does not necessarily mean that different people
must have different non-cultural knowledge, because 'different people can arrive at similar
conclusions based on similar experiences of the universe or similar genetic predispositions' (1996,
p.73). He exemplifies his claim with the fact that all human beings share the concept of 'vertical
dimension', as we all live in a world controlled by gravity. Therefore, Hudson (1996, p.74) argues that
we actually have to distinguish three kinds of knowledge: '(1) cultural knowledge, which is learned
from other people; (2) shared-cultural knowledge, which is shared by people within the same
community or the world over but is not learned from each other; (3) non-shared non-cultural
knowledge, which is unique to the individual'.
It is almost unnecessary to point out that culture plays an important role in understanding humor.
As Davies (2003, p.1363-1364) puts it '…humor is deeply embedded in cultural context…, a partially
submerged structure of sociocultural knowledge in the form of schemas, associations, assumptions,
and presuppositions linked to discourse, the tip of which is a carefully crafted utterance'. According to
Gulas and Wienberger (2006, p.45) 'humor is very closely tied into the culture, experiences, and
points of reference that are shared between the humor originator and the humor receiver'. We think
that humor is not only tied into the culture, but it is completely dependent on the shared cultural
knowledge. Since it is assumed that humor fails if there is no shared knowledge.
Humor is a universal phenomenon, but people from different cultures may find different things
funny, and as Gulas and Wienberger (2006, p.38) put it, 'whether or not something is humorous
depends on numerous factors, not the least of which is the nature of the audience'. And they further
point out that 'the perception of humor may also vary by gender, educational level, ethnic or age
group, and by many psychological factors'. It is also important to mention humor research has shown
that those people that have different cultural backgrounds will respond to humor differently even if
they live in the same country, Gulas and Wienberger point out that for example Israeli Jews of Eastern
and Western descent have a completely different response to humor.
It is also important to point out that there are certain people or groups of people who are not able
to understand humor because of 'different points of reference, different cognitive abilities, or other
differences' (Gulas and Wienberger, 2006, p.38). Since their research primarily deals with the use of
humor in advertising, they claim the fact that certain people are not able to understand humor is of
great importance, because 'if an ad intended as humorous is not perceived as humorous, its
effectiveness at influencing attitudes and purchases can be seriously harmed'(Gulas and Wienberger,
2006, p.38).
Gulas and Wienberger (2006, p.194) conclude that in addition to cultural differences, gender, and
education, the perception of humor is also influenced by 'level personality variables such as the need
for cognition, level of self-monitoring, and need for levity…. These factors may interact with each
other in complex ways. Each of these audience factors also interacts with source factors'.
Bell (2007, p.28) argues that 'the use and understanding of humor in intercultural interaction
might be expected to be one aspect of sociolinguistic competence that could be especially prone to
misinterpretation'. Marlos Varonis and Gass have conducted various experiments in the research of
communication between native and non-native speakers of English and have found out that both
native and non-native speakers are handicapped in the communication, because 'often they may not
share a world view or cultural assumptions, one or both of which may lead to misunderstanding'(1985,
p. 340). Boxer and Cortés-Conde analyzed jokes from different cultures and have shown that jokes
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usually have similar structures, but the differences lie in the exploitation of taboos, specific themes,
and also in ways in which bonds are established. As they put it 'members of one community might
engage in more teasing that bonds while the other do more teasing that bites'(1997, p. 93). Palmer also
claims that certain background knowledge that both the joke teller and listener have in common is
required to understand a joke. He further argues 'to share something like a joke or a metaphor,
something whose presence in a culture is by no means predetermined, and which is not shared by
others, no doubt creates an even greater degree of intimacy, especially if those who do not share it are
the butt of it as well as not understanding what is going on' (Palmer, 1993, p.153). Since humor is
completely dependent on the shared knowledge between the joke teller and listener, it is not possible
to claim that there are jokes that all cultures find funny. We can say that there might be jokes that are
widespread and perceived as humorous in different cultures, but that does not necessarily mean that
that type of humor can be viewed as universal, it only means that certain concepts or certain
background knowledge is widespread.
The selected cartoons we analyzed are related to the period of Turkish national struggle, which
implies that certain background knowledge is required for one to understand and appreciate them.
However, not all cartoons require the same amount of this background knowledge. Our second case
study alludes to certain concepts and phenomena that are known to a wide audience and it is easier to
comprehend. On the other hand, the etymology of the modified idiomatic expression as the key
element for the appreciation of the cartoon involves information that is not known to a wide audience.
Palmer (1993, p. 149) points out that the background knowledge must be available in advance,
because 'its explanation afterward will never make up the deficit'. He also adds that 'the information in
question must be part of the culture of the individual who responds to the joke' (1993, p. 149). This
argument is completely applicable to cartoons as well. However, we are not concerned about whether
we have appreciated them instantly, but we try to explain which mechanisms are triggered to create a
cartoon.
It can be concluded that 'what makes for a good laugh differs across societies'(Boxer and CortésConde,1997, p. 293), but that does not prevent us from analyzing and striving to understand cartoons
from cultures other than our own.
4. Conceptual Blending in Political Cartoons
According to Lewis (quoted in Coulson, 2002) "humor embodies values not by virtue of its
content alone but as a consequence of what it does with its materials. To get a joke we must resolve its
incongruity by retrieving or discovering an image or idea that can connect its oddly associated ideas or
images." Coulson further points out that understanding the joke represents a challenge for the listener
and similarly appreciating a cartoon represents a jigsaw that a viewer must solve. As Coulson (2002)
puts it 'the challenge, it seems, is to activate the appropriate information in response to the imagery
and the verbal cues, and to integrate it with abstract narrative structure. Unpacking the blend and
structuring the input spaces allows the viewer to solve the puzzle, and the cartoonist to make his
point'.
The viewer must have a certain background knowledge to understand the cartoon and to form the
conceptual integration network created in the cartoon. Coulson (2002) argues that 'knowledge of
entrenched metaphoric and metonymic mappings is routinely exploited in the comprehension of
political cartoons'. The process of the appreciation of the cartoon recruits blending processes of
completion and elaboration. As it has been pointed out before completion is a blending process that
takes place when information in long-term memory is matched to the structure in the blend. According
to Fauconnier and Turner (2002, p.43), completion raises additional structure to the blend and when
this structure is added the blend is integrated. For instance, the open skull of Constantine I and Ismet
Pasha with a surgical saw and a drill are enough to activate MIND IS A CONTAINER metaphor.
Elaboration is closely related to completion. Running of the blend or its elaboration modifies the
blend. During the elaboration, links to the inputs are preserved, and Fauconnier and Turner (2002,
p.44) add that '…all these 'sameness' connections across spaces seem to pop out automatically,
yielding to a flash of comprehension…' They further claim that this flash will take place only if
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counterpart links are unconsciously preserved. Elaboration usually entails mental or physical
stimulation of the event in the blend. For instance, the interactive frame that is formed in the blended
space enables us to compare the scenario we have in input spaces, i.e., brain surgery, and the analysis
of military operations and plans in input space two. Conceptual integration networks that are created
in the cartoons we selected for the analysis belong to two-sided networks in which the blend inherits
frame structure from both input spaces, as a result in the blended space we have a hybrid model that
does not exist in either domain.
In our conceptual integration networks, we have input spaces that describe bizarre scenarios in
comparison to those that are compatible with the world of politics. It is the combination of those
scenarios that creates incongruity within the blended space. These opposite scenarios are incompatible
in the sense that one is real, while the other one is bizarre and absurd. These two opposite scenarios
clash within the blended space and create 'unexpected inferential and emotional effects which
contribute to humor appreciation' (Marín-Arrese 2003). For instance, in our first case study the
combination of a prominent political figure, playing cards, and modified idiomatic expression with a
fantastic etymology create incongruity in the blend. Incongruity is essential for the creation of
humorous blends. Coulson (2002) and Marín-Arrese (2003) point out that it is also restricted to these
types of blends. However, projections from the blend back to input spaces are not the only
characteristic of these types of blends, but in humorous examples, as Marín-Arrese (2003) puts it, 'the
problem solving or resolution of the incongruity is realized by projecting backward to these input
spaces ...'
The effect that incongruity creates within the blended space is a successful emphasis on the
bizarre scenarios found in the real world as well. The projections from the blend back to input spaces
yield emphasis on certain facts in the light of the structure created within the blend. In our first
example, the projection of elements from the blend to the input space that involves political
circumstances at the time of the Turkish National Struggle emphasizes the wise moves of Kemal
Pasha. We can say that the emergent structure within the blended space not only enables the
conceptualization of a certain scenario but also highlights certain frames within input spaces. Coulson
(2002) concludes that 'conceptual integration processes allow us to construct bizarre, disposable
concepts which in turn promote particular construals of their input domains'. The humors effect within
the emergent structure is usually the result of the clash of two opposite scenarios from input spaces.
This clash yields incongruity that is characteristic of humorous blends. The theory of conceptual
integration successfully explains the creation of humor and provides the answer to the question of why
people use humor as a criticism of reality. Projections from the blend to input spaces highlight the
scenarios within inputs, as a result of which we view scenarios in input spaces from a different
perspective i.e., in the light of the comic effect created within the emergent structure. This enables us
to view reality from another perspective and see the absurdity of the world around us. Coulson (2002)
concludes that 'in exploiting the fortuitous structure that arises in blended spaces, humorous examples
allow us to test the flexibility of our conceptual system, navigate the space of possible construals, and
explore the radically different social and emotional consequences they can trigger'.
5. Case studies
Applying conceptual integration theory, we will analyze the construction of the meaning of two
cartoons depicting the Turkish National Struggle (1919-1922), which had an important role in keeping
the morale of the public and gave hope, morale, and confidence to the Turkish people. It is known that
humor magazines heavily supported the National Struggle with their writings and cartoons that subtly
depicted the importance of national unity as an important element for the birth of the Republic of
Turkey.
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5.1. Case study 1

Figure 2. "Ankara'nın koyunu, sonra çıkar oyunu" a political cartoon drawn by Sedat Simavi,
published in Istanbul magazine Güleryüz on 3rd October 1921, page 8.
Türkçe
— Ankara'nın koyunu, sonra çıkar oyunu
English
— Ankara's sheep will show its game later
This is a cartoon that appeared in the Istanbul magazine, Güleryüz (Laughing Face), in October
1922 It is drawn by a political cartoonist Sedat Simavi2. The cartoon depicts the dominant bust of
Mustafa Kemal Atatürk creating the domino effect with playing cards that he is blowing from a small
city in the background, i.e. Ankara towards the foreground city, i.e. Istanbul, showing Atatürk's army
strength at that time and also the change of capital from Istanbul to Ankara. Turkish flags are
fluttering in the wind in behind clearly marking the Anatolian territory controlled by Mustafa Kemal's
2

Sedat Simavi (1896-1953) was a Turkish journalist, writer, and cartoonist. He published his cartoons in many magazines,
during the War of Independence, his cartoons appeared in the satirical magazine Güleryüz.

678

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

army. The caption, which reads "Ankara'nın koyunu, sonra çıkar oyunu" (Ankara's sheep will show its
game later) is a modified idiomatic expression that further shapes the meaning of the cartoons and
secures its appropriate interpretation.
Input space one contains historical and political circumstances at the time of the Turkish National
Struggle (1919-1923). In November 1922 the sultanate was abrogated by the Grand National
Assembly of Turkey. The war ended after the Lausanne treaty was signed on July 24 1923 by
representatives of Turkey, Britain, France, Italy, Japan, Greece, Romania, and the Kingdom of Serbs,
Croats, and Slovenes. Gradually the Allies were pushed from Anatolia and Eastern Thrace, and the
Grand National Assembly of Turkey declared the Republic of Turkey on 29 October 1923, and
Ankara was proclaimed the capital.
The second input depicts the Turkish idiomatic expression Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu
that means one should not be deceived by someone's appearance and only after a certain period of
time, it will be clear whether something is good or bad.
There are several etymologies for this phrase. One says that in ancient times, the Mongol armies
advanced to the interior of Anatolia, destroying everything. After taking Konya, it's time for they
surrounded Karaman. Karamanoğlu Bey decided to play a game with the Mongolian army that was
resting in nearby Karadağ. On the order of Karamanoğlu Bey, a large flock of sheep was prepared and
exiled towards Karadağ. Soldiers in sheep's clothing were placed behind the flock. The Mongols were
delighted to see the flock of sheep coming to them. Fires were lit immediately, feasts were organized.
The huge Karaman army sneaked out later in the night. The Karaman soldiers came out from under
the sheepskins and defeated the Mongols.
Input space three comprises the expression domino effect is used to describe the situation in
which one event causes a series of related events, one following another. It is used to describe a linked
sequence of events that happen in a relatively short period of time. This expression refers to events
that are usually inevitable or highly likely to happen.
The cartoon forms a five space network that receives frame structures from the first and second
input space and salient projections from the third input. The idiomatic expression from the second
input is modified in the blend where the noun Karaman is substituted with Ankara. Several vital
relations connected input spaces and eventually contribute to the creation of the powerful structure in
the blended space. Vital relation of Category connects input spaces one and two as both Ankara and
Istanbul both denote places in Turkey. The third input space is connected with the second one with the
vital relation of Intentionality as in the third input there is an intention to change the sequence of
events creating the domino effect, similarly, in the second input, the people of Karaman expressed
their clear intention to outsmart their rivals. With the salient projections from the first input space, this
vital relation is compressed in the blended space where the army under the command of Mustafa
Kemal Atatürk is regaining supremacy over Anatolia. In Ankara, in November 1922 the sultanate was
abrogated by the Grand National Assembly of Turkey. The vital relation of Change is also compressed
in the blend as the nation's capital moved from Istanbul to Ankara. The inferences produced in the
blended space are projected back to input space one, which reconstrues this input. Slowly, but surely
the army under the command of Mustafa Kemal Atatürk is pushing the Allies' troops from Anatolia.
As a wise leader Mustafa Kemal Atatürk managed to outwit the enemy, just like in legend from the
second input space Karaman people outsmarted the Mongolians. The decision of the Grand National
Assembly of Turkey to move the capital from Istanbul to Ankara has proven to be a wise one. The old
Ottoman heritage is preserved in Istanbul, while the good strategical position of Ankara secured its
development as both political and commercial center of the country. The backward projections from
the blended space to inputs amplify this visionary decision expressed in the modified idiom Ankara'ın
koyunu sonra çıkar oyunu, i.e. Ankara will later show its real qualities.
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5.2. Case study 2

Figure3. Front page cartoon published in Karagöz, N: 19, 8 Eylül 1337/1921, p. 1
Turkish:
İsmet Paşa: Ne o paşam, kafasının içinde ne arıyorsun.
Mustafa Kemal Paşa: Akıl arıyorum. Bulamıyorum. Dipsiz kile boş anbar.
English:
İsmet Paşa: My dear paşa, what are you looking for in his head?
Mustafa Kemal Paşa: I am looking for a mind. I cannot find it. It is a futile task.
The complex mega blend consists of two networks. The first network is single-scope one and
represents the metaphor MIND IS A CONTAINER. Ritchie (2006, p. 39) discusses metaphors for the
mind and refers to Lakoff and Johnson (1999, p. 236ff) who listed a container metaphor as one of the
common basic metaphors for the mind. It is known that container is very important for our perception
of the world around us. Humans have used containers for millions of years to preserve important
content. A container is a receptacle with a clear distinction between inside and outside. Our bodies are
containers with sealable openings and contain our vital organs and bodily fluids3. Lakoff and Johnson
3

Cf. Gibbs & O’Brien, 1990; Koivisto-Alanko & Tissari, 2006; Kövecses, 2010; Lakoff & Johnson, 1980, 1999
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(1980, p. 52ff), Kövecses (2002, p. 79ff) point out that metaphorical mappings are partial, as only
certain aspects of the source domain get mapped onto the certain aspect of the target domain. From the
source domain container, we can select certain features that can be mapped on the target domain
MIND. Containers have contents, that would be in our target domain feelings and thoughts.
Containers can be sealed but they have lids, just like it is possible to create a brain flap with a
craniectomy. MIND IS A CONTAINER one of the universal metaphors and the cartoon shows us that
it was used in Turkey a century ago in the same manner as it could be used these days. The same
metaphor exists in English and Bosnian.
As we have pointed out this cartoon forms a megablend in which the blended space of the first
network represents the input space one of the second one in which input space two contains our
knowledge of the Greco- Turkish War (1919-1922) and its most important battle of Sakarya that was
fought during August 23 - September 13, 1921, on the banks of the river Sakarya near Ankara. The
battle was the turning point in this war as the Greeks lost their strategic initiative and never mounted
another offensive. The war ended with the Turkish recapture of Izmir in 1922. Eventually signing the
Treaty of Lausanne in 1923, they had to accept the Martiza River as the western border of the new
Republic of Turkey. In the third input, space resides the idiom dipsiz kile boş anbar, which means a
futile pointless task. It is used to describe the action that will not give any results. In the fourth input
space, we have the concept of surgery that projects only the most prominent aspects of this concept to
the blend. In the blend, Mustafa Kemal and Ismet Pasha are inspecting the open skull of Constantine I
of Greece. The blend receives only salient projections from the input space four. Ismet Pasa is holding
a surgical saw and a drill used to open Constantine's skull. We don't have a typical operating room
depicted. However, the reader activates the background knowledge of surgery with typical instruments
used in operating rooms, i.e. a surgical saw and a drill, a surgical apron, and finally the open skull.
Inputs are connected by cross-space mappings that connect surgeons from the inpit space four to
military leaders from input space two, Mustafa Kemal and Ismet Pasha are inspecting the military
plans of Constantine I, and surgeons are performing the brain surgery and closely observing the open
skull and brain of the Greek king.
The cartoon was published on the 9th of September 1921 when it was obvious that the Turkish
army at that moment was aware of their obvious dominance and very realistic expectations of the
victory. The battle line stretched over one hundred kilometers. The terrain surrounding the battlefield
played a significant role, as the river Sakarya creates a great loop that forms a natural barrier. The
riverbanks are very steep and at that time only a few bridges were built. Also, the landscape from the
riverbank to Ankara would be challenging for any invader let alone exhausted the Greek army.
Mustafa Kemal and Ismet Pasha are mocking Constantine's military planes during the Battle of
Sakarya. The third input space is also projected to the blend enhancing the new absurd scenario
created in the blend where Ismet Pasha and Mustafa Kemal are inspecting the open skull of the
Constantine I searching for the mind, i.e. his wise military plans. The vital relation of Analogy
connects the second and third input space as Greek military operations in Central Anatolia are
ineffectual and doomed. The backward projections from the blended space to inputs highlight the
Turkish supremacy in the Battle of Sakarya and inability of the Greek king to outsmart them.
6. Conclusion
By applying conceptual integration theory to political cartoons, we tried to show how humor is
created as well as how it is understood. In addition, using the same theory, we also addressed the
question of why humor seems to be an effective means of critically observing political reality. The
selected cartoons we analyzed are related to the period of Turkish national struggle, which implies that
certain background knowledge is required for one to understand and appreciate them. It is known that
cartoons of all eras are self-referencing and ever-changing forms. To appreciate the cartoons the one
must have a certain degree of visual literacy and familiarity with the context described in the cartoon.
In both case studies the construction of the meaning of political cartoons involves the
construction of a blended space which results in an incongruity that is characteristic of humorous
blends (Coulson, 2002). Projections from the blend to input spaces highlight the scenarios within
inputs, and as a result we view scenarios in the input spaces from a different perspective (Coulson,
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2002 and MarínArrese, 2003). Therefore, one can argue that the emergent structure in the blend not
only helps us conceptualize a certain scenario but it also reinforces a certain construal in the input
spaces.
The analysis has also shown that very often, in order to understand the message of these cartoon,
the viewers must activate their knowledge of phraseological units and fixed expressions, which are
exploited in political cartoons, both verbally and visually, creating imaginary scenarios of political
affairs.
Although this paper presents preliminary research of Turkish political cartoons in light of
conceptual integration theory, it has shown that this theory can be successfully applied to political
cartoons and provide some valuable insights.
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TBMM GİZLİ CELSE ZABITLARINA GÖRE LONDRA KONFERANSI (1921) ÖNCESİ
MECLİS’TE YAŞANILAN TARTIŞMALAR, ÖNERİ VE GÖRÜŞLER
DISPUTES, SUGGESTIONS AND OPINIONS IN THE ASSEMBLY PRIOR TO THE LONDON
CONFERENCE (1921) ACCORDING TO TGNA HEARING RECORDS
Nursal KUMAŞ*
Abstract
Winning of the First Inönü War following the beginning of the Independence War, the Entente
States felt the need for revising their attitudes towards the Ottoman State. For this reason, the Western
great powers made a decision in the direction of inviting the Ottoman and TGNA representatives to
the conference to be held in London. The reaching of the invitation letter to the TGNA brought along
a lot of disputes in the assembly as well. The main points of these disputes were accepting or rejecting
the invitation, being tied to the Istanbul Government or not, who must be in the committee to be sent,
which route to be followed to the conference and how the expenses of the committee would be met.
About these matters, the deputies took the floor and stated their opinions. In this process, Mustafa
Kemal’s thoughts and the reflection of these thoughts to the assembly were also important.
The London Conference has many stages in itself. These stages were, in order, the preparation
for the conference (the Istanbul and Ankara Governments), the conference process and the reflections
in the assembly and the Turkish-foreign press after the conference. In the scientific studies made on
the London Conference, it is understood that the TGNA side of the preparation stage has not been
discussed and clarified enough. The purpose of this study is to fill this mentioned gap and try to
determine the disputes and the decisions made in the TGNA prior to the London Conference. For this
purpose, the secret hearing records of the TGNA were examined, the reservations of the deputies in
relation to the conference tried to be understood and the talks aiming to settle these reservations were
evaluated. The committee members, mainly Tevfik Paşa leading the Istanbul committee and Bekir
Sami Bey leading the Ankara committee going to London, were examined and also the reasons why
each member was included in the committee were examined.
Key Words: London Conference, TGNA prior to the London Conference, Bekir Sami Bey,
Tevfik Paşa, London Conference in the Secret Hearing Records
Giriş
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde özellikle Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda
yaşadığı işgaller, toprak kayıpları, yenilgiler ve ekonomik açıdan dışarı bağımlılık halkta bir bezginlik
ve umutsuzluk duygusu ortaya çıkardı. Umutsuzluk Osmanlı yöneticilerin bir kısmını mandaterlik
anlayışına sevk etti. Kurtuluştan ümidi kesenler, direniş gücünü tamamen kaybedenler için izlenen tek
yol vardı artık o da ne pahasına olursa olsun payitahtı sonuna kadar korumak. Mondros Mütarekesi ve
Sevr antlaşmalarının İstanbul yönetimince kabul edilmesinin arka planında bu refleks yatmaktaydı.
Tüm bu olumsuzluklar içinde bir lider çıktı ve önce halkın ümitsizliğini kırdı, direnme gücünü ortaya
çıkardı. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesi ilk meyvesini Birinci
İnönü Savaşıyla verdi. Aslında zafer arka planda İngiltere’ye karşı kazanılmıştı. İngilizler yenilgiyi
kabul etmedikleri gibi Türkleri nasıl durdurabiliriz ve bu direnişi nasıl yok edebiliriz arayışı
içindeydiler. Bunun için çözümü bir konferans yapmakta buldular. Ankara Hükümeti’ni doğrudan
konferansa çağırmak TBMM’yi resmi olarak muhatap almak demekti ki bu bir anlamda yenilgiyi
*
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kabul etmek anlamına geliyordu. Bu nedenle dolaylı yönteme başvurdular ve İstanbul Hükümeti
aracılığıyla Ankara yönetimini konferansa davet ettiler. Ayrıca İstanbul Hükümeti’nin konferansa
katılabilmesi için Ankara’nın temsilci göndermesini şart koştular. İşte bu anlayış İngilizlerin resmi
olmasa da aslında Ankara yönetimini muhatap aldıklarını göstermekteydi. İşgal edilmiş bir başkentte
zaten istediklerini saray yönetimine kabul ettirebilirlerdi. Bunun için İstanbul yönetimini bir
konferansa çağırmak gereksizdi. Savaşan, mücadele eden ve dolayısıyla durdurulması gereken taraf
Ankara Hükümeti’ydi.
1.Londra Konferansı Öncesi TBMM’de Yaşanılan Tartışmalar
1.1. İstanbul Hükümeti’nin Ankara’dan Delege Talebi ve Tabii Olma Meselesi
Mustafa Kemal Paşa, 29 Ocak 1921 tarihinde Meclis’te yaptığı konuşmada 25 Ocak 1921
tarihinde Paris’te İtilaf Devletlerinin bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda Şark
Meselesi’nin çözülmesi, Sevr Antlaşması’nın değiştirilmesi için 21 Şubat 1921 tarihinde Londra’da
bir konferans toplanması yönünde karar aldıklarını bildirmekteydi. Mustafa Kemal Paşa bu bilgiyi
doğrudan Tevfik Paşa’dan aldığını söylemekteydi. Tevfik Paşa’nın kendisiyle özel olarak görüşmek
istediğini fakat kabul etmediğini eğer TBMM’ye başvuru yaparsa Meclis’in bunu değerlendireceğini
ifade ettiğini bildirmekteydi. Bunun üzerine Tevfik Paşa’nın da aşağıda yazılı telgrafı gönderdiğini
söylemekteydi (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, 2006, s.90).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine
25 Kânunusani 21 tarihinde Paris‘te inikat eden Meclis tarafından müttehaz mukarrerat şark
meselesinin hallini müzakere etmek üzere 21 Şubatta Londra’da Düvel-i İtilâfiye, Osmanlı ve Yunan
Hükûmetleri murahhaslarından mürekkep bir konferans içtimaa davet olunacaktır. Mevcut
muahedede hâdisat dolayısıyla zarurî görülecek tadilât icra edilecektir. Hükûmet-i seniyyeye
gönderilecek davet Mustafa Kemal Paşa‘nın veyahut Ankara’ca mezuniyet-i lâzimeyi hâiz
murahhasların Osmanlı Heyet-i Murahhasası meyanında bulunmalarıyle(a) meşruttur. İşbu
mukarrerat Duvel-i Müttefikanın İstanbul mümes(s)illeri tarafından tebliğ edildi. Tayin buyuracağınız
murahhaslar buradan intihap edeceğimiz zevatla birleşerek azimet eylemek üzere karar ve cevabınızı
intizar ediyorum. Zamanın nezaketine binaen bu gibi tebligat-ı mühimine için hattın açık
bulundurulmasını rica ederim. Makine başında hemen cevap vermek mümkün ise telgraf başında
intizar etmekteyim efendim.
Mustafa Kemal Paşa bu telgrafa karşılık olmak üzere Tevfik Paşa’ya özel bir telgraf gönderdiğini
ve bu telgrafta; İstanbul’da oluşturulacak heyetin hiçbir hukuki yönünün bulunmadığını, TBMM ve
Ankara Hükümeti’nin milli iradeyi temsil edecek tek güç olduğunu, Londra’ya iki heyetin birlikte
gitmesinin sakıncalarından bahsettiğini, İstanbul yönetiminin hükümetin Ankara’da olduğunu kabul
ederek Ankara’daki hükümete tabi olması gerektiğini ifade ettiğini ve Ankara’nın tanındığının
İstanbul tarafından bir hatt-ı hümayun aracılığıyla duyurulması yönünde tavsiyede bulunduğunu
bildirmekteydi. Ayrıca sözlerine İtilaf Devletlerinin TBMM’ye doğrudan davette bulunmaları
gerektiğini eklediğini söylemekteydi (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, 2006, ss.91-92).
Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis’te yaptığı bu açıklamalar esnasında Erzurum Milletvekili Nusrat
Bey’in İstanbul ile böyle bir anlaşmanın yapılması dostluk ilişkisi içinde olduğumuz Rusya’yla
yaptığımız antlaşmaya aykırı olmaz mı? Şeklinde ifade ettiği soruya “tereddütte gerek yok müstakil
bir devlet bütün dünyanın milletleriyle, hükûmetleriyle sulh yapar” diye cevap vermekte ve Rusya’nın
da İngiltere’yle görüşmeler yapmasını örnek göstermekteydi. İstanbul’un Ankara’yı tanımaması
durumunda nasıl bir tutum takınılacağı sorusuna da şu anda bu konunun konuşulmasının gereksiz
olduğunu böyle bir durumda halkın en doğru kararı vereceğini ifade etmekteydi (Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri I-III, 2006, ss.91-94).
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği sadece özel bir telgraftı. TBMM tarafından resmi
bir yazı gönderilip gönderilmeyeceği konusu genel kurulda görüşülecekti. Bu çerçevede İstiklal Marşı
yazarı Burdur Milletvekili Mehmet Akif (Ersoy) Bey bir telgraf hazırladı (Bakınız Ek No:1). Mehmet
Akif (Ersoy) Bey hazırladığı metinde İstanbul Hükümeti’nin kendi durumunu ve Anadolu’nun
durumunu layıkıyla kavrayamadığını ifade etmekteydi. Sevr Antlaşması’nın sadece birkaç maddesinin
değiştirilmesinin yeterli olmayacağını, asıl amacın bu antlaşmanın tamamen ortadan kaldırılması
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gerektiğini ve Sevr’i imzalayanların Londra Konferansı’nda istenilen amacı gerçekleştiremeyeceğini
ifade etmekteydi. Birinci İnönü Savaşı’nda elde edilen zaferin bir fırsata dönüştüğünü ve bunu çok iyi
bir şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtmekteydi. İstanbul bu durumu görmezlikten gelmekte
sadece tabi olmayla başka bir ifadeyle şekille ilgilendiğinden bahsetmekteydi. Mehmet Akif (Ersoy)
Bey’e göre İstanbul Hükümeti, Ankara’nın tek söz sahibi olduğunu ve konferansa heyet gönderme
hakkının sadece TBMM’ye ait olduğunu kabul etmeliydi.
Mehmet Akif (Ersoy) Bey yazdığı metinde üç önemli nokta üzerinde durmaktaydı: (TBMM Gizli
Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.410-411)
- TBMM’nin meşruiyetini tanımak,
- Sevr Antlaşması’nın kabul edilmemesi,
- Hilâfet makamı ve saltanatın TBMM’ye itaat etmesi.
Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Akif (Ersoy) Bey’in yazdığı mektubu birçok yönden eleştirmekte
ve bu metinde önemli düzeltmeler yapılması gerektiğini ifade etmekteydi. Mehmet Akif (Ersoy)
Bey’in yazdığı mektubun bu haliyle gönderilmesinin doğru olmayacağını, İstanbul’a gönderilecek
mektubun uzun olmayıp Meclis’in belirlediği birkaç maddeden ibaret olması gerektiğini
söylemekteydi.
Mustafa Kemal Paşa’nın metinle ilgili eleştirdiği noktalara bakıldığında;
- I. İnönü zaferinin bir fırsat olarak değerlendirilip İstanbul Hükümeti’nin icraatlarını
görmezlikten gelerek iş birliği yapılamayacağını,
-TBMM’nin meşruluğunun İstanbul yönetimi tarafından tasdik edilmesine lüzum olmadığını,
-Ankara Heyeti’nin Avrupa’da tanınması için Tevfik Paşa’ya ihtiyaç duyulmadığını,
-İstanbul yönetimiyle aralarında bir ikilik olmadığını ve bu düşünceyi ortaya atanların da bizzat
İstanbul yönetimi olduğunu ifade etmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss. 414415).
TBMM milletvekilleri İstanbul’a bir cevap mektubu yazılıp yazılmaması konusunda farklı
düşünmekteydiler. Bazıları bir cevap verilmesi gerektiğini düşünürken Bursa Milletvekili Dr.
Operatör Emin Bey’in TBMM başkanlık makamına 7 Şubat 1921 tarihinde verdiği takrirde şu ifadeler
yer almaktaydı: “İstanbul ile muhabereyi sureti katiyede kat’a karar vermeksizin yalnız sükût ile
mukabele edilmesini teklif ederim”(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s. 416).
Ankara Heyeti ülke üzerinde söz söylemede söz hakkının kendisinde olduğunu düşünüyordu. Bu
düşüncenin bir yansıması olarak Londra’ya gidecek İstanbul Heyeti’nin kendisine tabi olmasını
istiyordu. Müdafaai Milliye Vekili sıfatıyla Fevzi Paşa TBMM’deki 4 Şubat tarihindeki gizli
görüşmeler sırasında şöyle diyordu:
“…İstanbul’dan vesaikin bu heyete iltihak etmesi tensip edildi ve kendilerine teklif edildi. Fakat
İstanbul’dan gelen cevapta deniliyordu ki; bizim göndereceğimiz murahhasların İstanbul’a
gitmesinde ve ancak İstanbul’da mütehassıs zevat ve vesaikin iltihak etmesinde ısrar ediyorlardı.
Bittabi biz onu kabul edemezdik. Bir senedenberi döktüğümüz kan, sarf ettiğimiz mallar heder
olacaktı. Maksadımız İstanbul’da esir vaziyetine düş(m)üş olan hükümete tabi olmak değil; o hükümet
ve zihniyeti değiştirerekten hareket etmek ve milletin hâkimiyetinin elinde bulunduğunu ispat etmekti”.
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s. 366).
Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere Ankara Hükümeti elde ettiği kazanımları kaybetmek
istemiyordu ve bu nedenle tabi olma meselesinde kesin bir tavır sergilemekteydi. Karahisarı Şarki
Milletvekili Mustafa imzasıyla 4 Şubat 1921 tarihinde verilen takrirde de TBMM’nin İtilaf Devletleri
tarafından resmi olarak tanınmamasından dolayı doğrudan heyet göndermenin sakıncalı olacağını ve
bu nedenle İstanbul Heyeti’ne tabi olunması gerektiği ifade edilmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre
1, İçtima 1, C.1, s.379). Bir diğer Karesi Milletvekili Vehbi Bey de Avrupa’ya sesimizi duyurmak ve
amacımızı anlatmak için İstanbul Hükümeti’ne tabi olunabileceğini yönünde benzer düşünceler
içindeydi fakat Mustafa Kemal Paşa ve milletvekillerinin çoğunluğu bu fikirde değildi.

686

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bazı milletvekilleri Londra’daki görüşmeye katılmanın Yunan ordusuyla yapılan mücadeleyi
zafiyete uğratacağı yönünde endişe içindeydiler. Fevzi Paşa milletvekillerinin bu endişesini gidermeye
yönelik kesinlikle mücadelede bir gevşeme olmayacağını, sadece savunmayla savaşın
kazanılamayacağını muhakkak taarruza geçileceğini ama bunun zamanının belli olmadığını ifade
etmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.420).
Sadrazam Tevfik Paşa’nın Kanuni Esasiyi ileri sürerek hükümetin kendilerinin olduğunu
belirtmesi, Yunan tehdidini gerekçe göstermesi ve Rumların yoğun bir şekilde Londra’ya akın ettiğini
ileri sürerek Ankara’nın kendilerine tabi olmaları isteği Hakkâri Milletvekili Mazhar Müfit Bey
tarafından şiddetle ret edilmekte ve “bizim için İstanbul Hükümeti yoktur ki İstanbul’a delege
gönderelim” denilmekteydi. Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey İstanbul Hükümeti’nin Kurtuluş
Savaşı’nda takındığı tutumdan uzun uzun bahsederek neden İstanbul Hükümeti’ne tabi olunması
düşüncesini sorgulamaktaydı (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.370). Kütahya Milletvekili
Ragıp Bey de benzer görüşler içinde olup İstanbul Hükümeti’ne tabi olunduğu durumda Misak-i Milli
kararlarının gereğince savunulamayacağını çünkü İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nın birkaç
maddesinin yumuşatılmasını yeterli göreceğinden endişe ettiğini bildirmekteydi. İzmir Milletvekili
Mahmut Esat Bey de 1908 yılındaki 31 Mart Vakası’nı ihtilal olarak nitelendirmekte ve bu olayla
birlikte İstanbul Hükümeti’nin bir yetkisi kalmadığı gibi halifenin de hukuki varlığının sona erdiğini
söylemekteydi. Ayrıca konferansa gidilmemesi yönünde oldukça net bir ifade de bulunmaktaydı
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s. 388). Mustafa Kemal Paşa ve Vekiller Heyeti de
TBMM’nin savaş isteyen tarafmış gibi gösterilmesini engellemek için bir heyetin belirlenerek
gönderilmesi gerektiğini düşünmekteydi (Ural ve Oran Aslan, 2002: 285).
Sadrazam Tevfik Paşa ve Mustafa Kemal Paşa arasındaki yazışma 26 Ocak-8 Şubat tarihleri
arasında devam etti (Çetin, 2012: 111). Bu yazışmalarda Mustafa Kemal Paşa ulus iradesinin yalnızca
TBMM’de olduğunu, sorunların ancak TBMM Genel Kurulu çatısı altında çözülebileceğini, İstanbul
Hükümeti’nin hukuki yönden bir yetkisinin olmadığını ve Ankara Hükümeti’nin İstanbul yönetimi
tarafından kabul edilmesini istemekteydi. Tevfik Paşa bu öneriyi dikkate almamaktaydı (Kara, 2009:
153). Neticede TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda Meclis’in kararı Sadrazam
Tevfik Paşa’ya ayrıntılı bir şekilde bildirildi. Telgrafta TBMM’nin Londra’ya gitmek için seçtiği
heyetin İstanbul Hükümeti tarafından ülkeyi temsil eden tek kurul olarak tanınması gerektiğini aksi
takdirde Ankara Heyeti’nin doğrudan gönderilme konusunda karar aldığı bildirilmekteydi (Atatürk,
2006: 771).
1.1.Konferansa Doğrudan veya Dolaylı Davetli Olarak Gidilip Gidilmeyeceği Meselesi
TBMM Genel Kurulu Londra’ya heyet gönderilmesini ve İstanbul Hükümeti’ne tabi
olunmamasını prensip olarak kabul ettikten sonra milletvekilleri arasında bir diğer tartışma başladı:
Konferansa İstanbul Hükümeti’nden gelen davet aracılığıyla dolaylı olarak mı gidilecek yoksa İtilaf
Devletleri tarafından doğrudan yapılacak davetle mi gidilecek? Bu konuda milletvekilleri farklı
düşünceler içindeydiler.
Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey doğrudan davetsiz olarak konferansa gidilmemesi gerektiğini
ve zaten bir ay içinde resmi bir muhatap bulunacağını düşünmekteydi. Doğrudan davet olmadan
gidildiği takdirde heyet üyelerinin tutuklanıp Malta’ya gönderileceklerini ifade etmekteydi (TBMM
Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, s.368). Lâzistan Milletvekili Abidin Bey doğrudan davet olmadan
gidilmemesi konusunda oldukça kati bir tutum içindeydi. Şöyle diyordu: “…Ne vakit ki bana
doğrudan müracaat eder ve hatta gel diye yalvarır, seninle görüşeceğim der, o vakit giderim…”
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.369). İstanbul Hükümeti’nin tek başına giderim tavrına
karşı her iki milletvekili de “gitsinler” yönünde sert ifadelerde bulunmaktaydı. Konya Milletvekili
Vehbi Efendi Londra’ya kesinlikle doğrudan davet olmadan gidilmemesi gerektiğini ifade ettikten
sonra “…davetsiz yere börekçi ile çörekçi gider… biz yola çıktık, nereye gidiyorsunuz; Londra’ya…
Bizi isteyen yok amma…” . Neden sadece Sevr Antlaşması’nı imzalayan İstanbul Hükümeti’ni
çağırıyorlar diye soran Vehbi Efendi cevabı da kendi veriyordu. “Çünkü evvelki muahedeyi imza
edenler, onlar tarafına daha mütemayil ve onların işine daha elverişlidir”. Ayrıca gereken sabır
gösterildiği takdirde Ankara Hükümeti’nin İngilizler tarafından doğrudan davet edileceğini
söylemekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C1, s.374).
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İzmit Milletvekili Sırrı Bey, İtilaf Devletlerinin İstanbul Hükümeti’ne davet gönderirken
Anadolu Heyeti’nin de gelmesini şart koştuğunu, Ankara’nın bir heyet göndermediği takdirde İtilaf
Devletlerinin İstanbul Heyeti’ni dikkate almayacaklarını bildirmekteydi. İtilaf Devletlerinin Ankara
Hükümeti’ni resmen tanımadığı için İstanbul Hükümeti’ni aracı kıldıklarını ve asıl amaçlarının
Ankara Heyeti’yle görüşmek olduğunu söylüyordu. Eğer Ankara Heyeti doğrudan davet edilmiş gibi
hareket eder ve İstanbul Heyeti de bu konuda ikna edilirse İtilaf Devletlerinin gönderdikleri davet
metnindeki ifadeye göre hareket edilmiş olacağından bir itirazla karşılanmayacağını belirtmekteydi
(TBMM Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, C.1, s.374). Ayrıca bazı milletvekilleri de İtalya ve Fransa ile
İngiltere arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanılabileceği için gidilmesi yönünde bir fikir
içindeydiler.
Erzurum Milletvekili Salih Efendi doğrudan davetli veya davetsiz olsun TBMM’nin Londra’ya
kesinlikle bir heyet göndermesi ve bu heyetin TBMM’nin talimatıyla hareket etmesi gerektiği
düşüncesindeydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.376). İzmit Milletvekili Hamdi Namık
Bey, Londra’ya heyet gönderilmezse İtilaf Devletleri TBMM’nin savaş taraftarı olduğu yönünde karşı
propaganda yapabileceklerini öne sürebileceğini bu nedenle muhakkak bir heyet gönderilmesi
gerektiğini ifade etmekte ve zaten İngiltere’nin dolaylı yollardan da olsa TBMM’ye davet
gönderdiğini belirtmekteydi. Ayrıca İstanbul Hükümeti’nin de biz üye istedik vermediler diyerek
kendilerine propaganda aracı yapacaklarını ifade etmekteydi. Cebelibereket Milletvekili Faik Bey’de
aynı görüş içindeydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.377, 389). Adana Milletvekili Safa
Bey’in görüşü biraz farklıydı. Ülke işgal altındayken doğrudan davetli veya dolaylı davetli kesinlikle
bir heyetin gönderilmemesi gerektiğini belirtmekte ve bir heyet gönderildiği durumda Türklerin
mücadele gücü yok barış istiyorlar fikri uyandıracağından milli mücadelenin zafiyete uğrayacağı
düşüncesinin oluşabileceğini bildirmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.377-378).
Milletvekillerinin bir kısmı da heyet üyelerinin tutuklanıp Malta’ya sürüleceğinden endişe etmekteydi.
Bazı milletvekilleri de bu konferansa hem Ankara hem de İstanbul’un birlikte çağrılmasının
İngilizlerin bir oyunu olduğunu ve İstanbul Hükümeti’ni meşru görüp hukuki olarak tanıdıklarından
gönderilecek heyete önem vermeyeceğini söyleyerek bir anlamda Safa Bey’in fikrine destek
vermekteydiler.
Mustafa Kemal Paşa’nın önerisi İtilaf Devletlerinin TBMM’yi resmen tanıyıp tanımadıklarıyla
ilgili kararlarını verinceye kadar beklenilmesini fakat bu sırada birtakım girişimlerde de bulunulması
gerektiği yönündeydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.379). Karesi Milletvekili
Abdülgafur Bey Ankara Heyeti İstanbul Heyeti’nden bağımsız olarak giderse İngilizler bunu bir zaaf
olarak değerlendirip konferansta aleyhimize bir karar alabilirler mi yönünde bir endişe içindeydi
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.390).
Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey, İngilizlerin İstanbul Hükümeti yerine doğrudan Ankara
Hükümeti’ni konferansa davet etmeleri durumunda halifenin mevkisinin tartışmalı olabileceği,
İngilizlerin bu durumu Türkler kendi halifelerini tanımıyor şeklinde bir propaganda malzemesine
dönüşebileceği yönünde eleştirisini ifade etmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.
393). Mustafa Kemal Paşa bu düşünceyi eleştirerek belki de İslam âleminin İstanbul yerine Ankara’yı
tercih ettiğini ifade etmekteydi. İstanbul Hükümeti üyelerinin Sevr Antlaşması’nı kabul etme eğilimde
olduklarını belirterek kendileriyle birlikte hareket etmenin mümkün olmadığını söylemekteydi
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s. 392).
Sinop Milletvekili Hami Bey diğer milletvekillerinden farklı bir görüş bildirmekteydi. Şöyle
diyordu: Ankara Hükümeti İstanbul’daki hükümeti hukuken yok saymakta ve Sevr’i kesinlikle red
etmektedir. Eğer Ankara Heyeti İstanbul Heyeti’ne tabi olursa yok hükmünde gördüğü İstanbul
Hükümeti’ni ve Sevr Antlaşması’nı da resmen tanımış olur ki aynı zamanda bu antlaşmada yapılacak
değişiklikleri de kabul etmiş olur. Bu sebepten dolayı doğrudan davet gelmedikçe konferansa
gidilmemesi taraftarı olduğunu belirtmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s. 399).
Tüm bu tartışmalar neticesinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar çerçevesinde
Ankara Heyeti oluşturulup Londra’ya doğru yola çıkılacak ve İtalya’da doğrudan davet beklenilecek,
bu davet gelmediği durumda konferansa katılınmayacaktı.

688

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

1.3.İstanbul ve Ankara Heyetlerinin Londra’ya Gidecekleri Rota
TBMM’de yapılan görüşmelerde milletvekilleri Ankara Hükümeti’nin konferansa doğrudan
çağrılması durumunda Londra’ya gidilmesinde geç kalınacağını düşünüyorlardı. Bu durumda insiyatif
tamamen İstanbul Hükümeti’ne geçebilirdi. Nitekim dönemin şartları yolculuğun deniz yoluyla
gerçekleşmesini zorunlu kılması gidiş süresini uzatmaktaydı. Lâzistan Milletvekili Abidin Bey
Antalya yolu kullanılarak Londra’ya gidilmesine karşıydı fakat neden karşı olduğu konusuna bir
açıklık getirmemekteydi. Bu itiraza rağmen şöyle bir formül izlendi. Ankara Heyeti önce Antalya’ya
gidecek. Daha sonra deniz yoluyla Antalya’dan yola çıkacak ama önce İtalya’ya uğrayacak ve burada
gelecek daveti bekleyecekti. Bu plan doğrultusunda Ankara Heyeti 6 Şubat 1921 tarihinde Ankara’dan
hareket ederek 12 Şubat’ta Antalya’ya ve 17 Şubat’ta da Roma’ya vardı. Roma’da davet İtilaf
Devletleri adına İtalya’dan gelince heyet Londra’ya doğru harekete geçti (Eroğlu, 1985, s.76;
Sofuoğlu ve Yıldırım, 2015: 365). İstanbul Hükümeti’nin temsilcileri de İstanbul’dan trenle hareket
edecekler ve daha sonra deniz yolunu kullanacaklardı.
1.4.Heyetin Adı Ne Olacak Meselesi
TBMM’de tartışılan konulardan biri de Londra’ya gönderilecek heyetin isminin ne olacağıydı.
Bu konuda milletvekilleri iki isim üzerinde tartışmaktaydılar: Sulh Heyeti Murahhasası ve Heyeti
Siyasiye. Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey, Meclis’in çoğunluğunun Sulh Heyeti Murahhasası ismini
benimsediğini fakat kendisinin buna muhalif olduğunu ifade ediyordu (TBMM Gizli Celse Devre 1
İçtima 1, C.1, s.382). Mustafa Kemal Paşa, Sulh Heyeti Murahhasası adının bazı milletvekilleri
tarafından Sevr Antlaşması’nın kabul edilmiş gibi algılanacağı için kabul görmediğini ifade
etmekteydi. Paşa kendi ifadesiyle bu endişenin küçük bir ihtimal olduğunu, Sevr Antlaşması’nın onayı
için memur göndermediklerini, heyetin adının sadece bir etiket olduğunu ifade ederek bu nedenle
(Sulh) Heyeti Murahhasa adının kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmekteydi (TBMM
Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.383). Sivas Milletvekili Emir Paşa aksine (Sulh) Heyeti
Murahhasa adının kullanılmasında ısrarcıydı ve üyelerin vekil heyeti tarafından belirlenmesini son
onayın TBMM tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyordu (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1,
C.1, s.384).
Yunus Nadi ve Mahmut Esat Bey, Meclis’teki çoğunluğun aksine heyeti murahhasa yerine heyeti
siyasiye olmasını istemekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.385). TBMM’ye 20
milletvekilinin verdiği takrirde Heyeti Murahhasa göndermenin Sevr Antlaşması’nın kabulü anlamına
geldiğini bu nedenle Heyeti Siyasiye gönderilmesinin gerektiği açık bir şekilde belirtilmekteydi
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.401). Ahmet Ferit Bey de tam aksini savunarak heyeti
siyasiye ifadesinin konferansın tüm manasını ve önemini ortadan kaldırdığını, heyeti siyasiyenin her
zaman gönderilebileceğini ve bu isim Bolşeviklerin gönderdikleri heyetlerin ismine benzetilebilir
demekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.403). Neticede TBMM’de yapılan oylama
sonucunda çoğunluk oylarıyla heyetin adının Heyeti Murahhasa olması karara bağlandı.
1.5.Londra Konferansı’na Heyet Gönderilme Amacı
Fevzi Paşa Londra’ya heyet gönderilmesi konusunda şöyle diyordu: “…biz hakkımızda tatbik
olunan haksızlığı müdafaa etmek ve hukuku meşruamızı Avrupaya ilân ve ispat etmek mecburiyetinde
bulunduğumuzdan herhalde nereye kadar gitmek mümkünse oraya kadar heyetimizi
göndereceğiz…(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.366)”. Karesi Milletvekili Vehbi Bey de
Fevzi Paşa’yla aynı yönde fikir ileri sürüyor ve Türk Milleti’nin amacının dünyaya anlatılabilmesi için
bu konferansın bir fırsat olduğu ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekteydi. Vehbi Bey’in ve
diğer milletvekillerinin ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla İstanbul Hükümeti’nin başında bulunan Ali
Rıza Paşa ve onun oluşturduğu heyetin TBMM’nin ortaya koyduğu ilkelere karşı olumlu bir tavır
sergileyeceği yönünde bir beklenti vardı. Bununla birlikte işgale uğramış bir bölgeden gelen heyet
üyelerinin bu psikoloji altında kendilerine önerilen olumlu fakat çok yetersiz teklifleri kabul
etmelerinden çekinilmekteydi. Oysaki Ankara Heyeti’nin tek amacı ülkeyi düşmandan temizlemek ve
istiklali gerçekleştirmekti. Ankara Milletvekili Hacı Mustafa Efendi eğer Londra’ya bir heyet
göndermezsek bazıları bunu “Ankara Büyük Millet Meclisinin halâ kan akıtmaktan vazgeçmediği gibi
bir husus bazı rezillere propaganda zemini olabilir” diyerek bu duruma meydan vermemek ve aksi
yönde propaganda yapmak için delege gönderilmesi gerektiğini ifade etmekteydi (TBMM Gizli Celse
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Devre 1, İçtima 1, C.1, s.372). Karahisarı Şarki Milletvekili Mustafa Bey söz konusu propaganda
ücretinin heyetin üye sayısının sınırlandırılmasıyla sağlanabileceğini belirtmekteydi (TBMM Gizli
Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.379).
1.6.Heyet Üyeleri
1.6.1.Ankara Heyeti Üyeleri
TBMM’de gerçekleştirilen gizli toplantılarda Londra Heyeti’ne seçilecek üyeler konusunda
milletvekilleri farklı görüşlere sahipti. Meclis başkanlığına sunulan takrirlerde de benzer isimlerin
yanında farklı birçok isim telaffuz edilmekteydi. Fevzi Paşa 4 Şubat 1921 tarihindeki gizli görüşmede
henüz resmileşmeyen Ankara Heyeti’nin şu isimlerden oluştuğunu bildirmekteydi: (TBMM Gizli
Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.366-367).
“Bekir Sami Bey, Yusuf İzzet Paşa1, Muhtar (Mollaoğlu) Bey2, Cami Bey, Nafia Müsteşarı sabıkı
Muhtar (Çilli) Bey3, Muvaffak Bey, Adanalı Niyazi Bey, Düyunu Umumiye Müfettişi Rıza Bey, Münir
Bey ve İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey”.
Trabzon Milletvekili Hasan Bey, Adanalı Niyazi Bey’in Kilikya ile ilgili çalışmalarda tek yetkili
üye olduğunu ayrıca ilave etmekteydi. Karesi Milletvekili Vehbi Bey işgale uğramış İzmir, Saruhan,
Aydın, Bursa, Karesi ve Antep milletvekillerinden konuya vakıf, dil ve hukuk bilenlerin de belirlenen
amaçlar doğrultusunda propaganda yapmak amacıyla heyet içinde yer alması gerektiğini ifade
etmekteydi. Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey de bu fikri onaylamakta ve ayrıca on bir üyenin beşi
TBMM üyesi iken diğer altısının üye olmayıp alanında uzman kişiler olduğunu belirtmekteydi
(TBMM Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, C.1, s.368).
Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey Demiryolu Müdürü Muhtar Bey’in heyet üyesi olmasına
karşı olduğunu ve üyelerin hepsinin TBMM üyesi ve milli davayı sahiplenen kişiler olması gerektiğini
belirtmekteydi. Ayrıca “…bizde diplomatlık yoktur” ifadesi de dikkat çekmekteydi (TBMM Gizli
Celse Devre 1 İçtima 1, C.1, s.370). Mazhar Müfit Bey de Yahya Galip Bey gibi düşünmekte ve fen
alanında uzman bir kişi olsa bile “…mebusan basıldığı ve biz buraya kaçtığımız zaman bu adam
meşruai milliyeye iştirâk etmemiştir. Nasıl olur da bu adamı bizim namımıza göndeririz” diye
sormaktaydı. Ayrıca Düyunu Umumiye Müfettişi Ziya Bey’in de birtakım meziyetleri olsa da TBMM
üyesi olmadığı için heyet üyesi olarak gönderilmesine karşı çıkmaktaydı. Delege (murahhas) ve
danışmanların (müşavir) kesinlikle Meclis içinden seçilmesi gerektiğini ifade etmekteydi.
Karesi Milletvekili Basri Bey TBMM’yi temsil edecek üyelerin mandacılık için çalışmış
kimseler olmaması gerektiğini ifade etmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, s.372). Konya
Milletvekili Vehbi Efendi; Bekir Sami Bey, Muhtar Bey ve Muvaffak Bey’in heyet üyesi olmasına
şiddetle karşı çıkmaktaydı. Bekir Sami Bey’in Rusya Bolşevik Hükümeti’nde murahhas (delege)
1

2

3

Yusuf İzzet Paşa (1876-1922) Harbiye mezunuydu. Almanca, Fransızca ve Rusça bilmekteydi. Erzincan Harbiye
Öğretmeni, Genel Kurmay 3. Şube, Divâni Harbi Örfü Soruşturma Kurulu Genel Kurmay 3. Şube Subayı, Reji Jeneral
Şirketi Yanya-Reşadiye Hattı Hükümet Komiseri, 3. Ordu Süvari Müfettişi, 2. Süvari Fırkası, 10. Kolordu, 1. Kafkas
Kolordusu ve 14. Kolordu ve Kuzey Kafkasya Komutanı, Kuzey Kafkas Hükümeti Nezdinde Askerî Temsilci Batı Cephesi
İhtiyat Grup ve Sakarya Savunma Cephesi 3. Grup Komutanı ve Müdâfaa-i Milliye Encümeni Reisliği görevlerinde
bulundu. I. Dönem Bolu Milletvekilliği görevinde bulundu (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 17).
İngiliz Elçisi George Clerk’in 1927 yılı Türkiye Raporunda Ahmet Muhtar (Mollaoğlu) Bey şöyle tanımlanmaktaydı:
(Erdem, 2014: 49-50).
“1871’de İstanbul’da doğdu. İstanbul’daki Fransız Okulu ve askerî mektepte eğitim aldı. 1891 yılından itibaren Dışişleri
Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Budapeşte ve Atina elçiliği yaptı. İttihat ve Terakki’ye katıldı ve 1913 yılında kısa
süreli olarak Dişileri Bakanlığı görevi yürüttü. 1917’de Kiev(Ukrayna) elçiliğine atandı ve Mart 1919’da Türkiye’ye dönüp
İstanbul Milletvekili oldu. Temmuz 1920’de Anadolu’ya kaçıp Milli Mücadele’ye katıldı. Haziran 1923’te İstanbul
Milletvekili 50 seçildi ve aynı yıl Moskova elçiliğine tayin edildi. Kasım 1924’te milletvekilliği görevini tercih ederek
Türkiye’ye döndü. Muhtar Bey sıradan biridir. Akıcı şekilde Fransızca konuşur. Ortalama zekânın biraz üstüne sahiptir.
Ruslara karşı güçlü bir sempati beslemektedir”.
Ahmet Muhtar (Çilli) Bey (1871-1958) İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’ndan mezun bir mühendisti. Hicaz
Demiryolları’nda Mühendis, Nâfıa Nezâreti Demiryolları Umûm Müdürü, Hicaz Demiryolları Umûm Müdürü, Nâfıa
Nezâreti Müsteşarı ve Doğu Anadolu Demiryolları İstikşaf ve İnşaat Başmühendisliği görevlerinde bulundu. Osmanlı
Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Trabzon Mebusluğu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucu Üyeliği, II. Dönem Trabzon
Milletvekilliği, Nâfıa Encümeni Reisliği, 1. Hükümet’te Nâfıa Vekilliği yaptı (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950,
2010: 120).
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olduğu için heyete üye olmasının sakıncalı olduğunu bildirmekteydi. Ayrıca Muhtar Bey ve Muvaffak
Bey’in de üyeliğine karşıydı fakat bu iki adayı neden istemediğine dair bir açıklaması yoktu (TBMM
Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.374).
İzmit Milletvekili Sırrı Bey için heyet üyelerinin bildik tanıdık olması önemliydi fakat bu
kişilerin kişilikleri, meslekleri, politik görüşleri ve Avrupa tarafından tanınması ve değer verilmesinin
gerektiğini bildirmekteydi. Sırrı Bey vatanın menfaati için gerekirse Meclis dışından da üye kabul
edilebileceğini ve istenildiği takdirde isim beyan edebileceğini söylemekteydi. Maliye Vekili Ahmet
Ferit Bey’in kim bunlar sorusu üzerine Sırrı Bey, Ahmet Rıza Bey, Ahmet Cevdet Bey ve Fuat Selim
Bey’in isimlerini vermekteydi. Ayrıca İtilaf Devletleri’nin Ankara Hükümeti’ni bu kadar dikkate
almalarının altında yatan nedeni milli mücadelecileri İslam lideri olarak görmeleri olduğunu
söylemekteydi. Bunun için ulemadan bir veya iki kişinin heyete üye olması gerektiğini ifade
etmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.375-376).
İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey, heyetteki tercüman ve müsteşarların Meclis dışından
olmasında bir sakınca olmadığını ama bu kişilerin vatan sevgilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini
belirtmekteydi. Ayrıca heyete düşünülen isimler arasında yer alan Ahmet Muhtar Bey’in TBMM’yi
temsil etme kudretine sahip olmadığı için gönderilmemesi gerektiğini ifade etmekteydi (TBMM Gizli
Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.377). Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, Mahmut Esat Bey’in
resmen gidilmemesi taraftarıyım dediğini ve bu nedenle heyetin başında gitmesini doğru bulmadığını
ve Hamdi Namık Bey’den farklı olarak heyet üyelerinin doğrudan Meclis tarafından seçilmesi
gerektiğini dile getirmekteydi.
Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa heyetin Bakanlar Kurulu tarafından
oluşturulacağını fakat isteyen milletvekillerinin kurul başkanlığına isim teklifinde bulunabileceğini
veya kendilerini aday gösterebileceklerini söylemekteydi. Ayrıca Londra’ya bir heyet gönderilmesi
veya gönderilmemesi yönünde bir karar alınmadan önce heyetin oluşturulup hazırda bekletilmesi
gerektiğini bildirmekteydi. Paşa kısaca iki öneride bulunmaktaydı: TBMM İstanbul Hükümeti’ne
delege gönderilip gönderilmemesi yönünde kesin bir karar alınıp bu kararın İstanbul’a bildirilmesi
diğeri de Bakanlar Kurulu tarafından temsil üyelerinin belirlenmesiydi (TBMM Gizli Celse Devre 1,
İçtima 1, C.1, s.378). Mustafa Kemal Paşa heyet üyeleri hakkında olumsuz bir tavır içine girilirse
İtilaf Devletlerinin bu durumu aleyhimize kullanabileceklerini bu nedenle dikkatli olunması gerektiği
yönünde Meclis’i uyarmaktaydı. Üyeleri Meclis’in istediği takdirde değiştirebileceğini de sözlerine
eklemekteydi (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, 2006, s.95).
Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, heyet üyelerinin hükümet tarafından belirlenmesine
karşı çıkmaktaydı. Hükümetin böyle bir yetkisi olmadığını ve üye seçiminin doğrudan TBMM
tarafından yapılması gerektiğini ifade etmekteydi. Seçmek ve onaylamak içerikte birbirinden farklıdır
demekteydi. Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa Londra Konferansı’nın yararlı olmayacağını ve bu
nedenle üye gönderilmemesini düşünen kişilerin üye yapılmasına karşı olduğunu belirtmekte ve bu
kişiler “en son sözü en evvel söyleyecek ve her şeyi bitirecektir” demekteydi.
Canik Milletvekili Nafiz Bey de seçilecek üyelerin dil ve siyaset yönünden nitelikli kişiler olması
gerektiğini ve bu nedenle üyelerin doğrudan Meclis tarafından seçilmesine karşı çıktığını ifade
etmekteydi. Eğer hükümet seçim yapacaksa istenilen üye sayısının iki katı kadar aday çıkarılsın
diyordu. Mustafa Kemal Paşa, heyete üye seçme ve görevlendirme yetkisinin vekil heyetinde
olduğunu belirtmekteydi. TBMM’deki milletvekillerinin görevi de bu üyeleri kabul veya red etmekti.
Mustafa Kemal Paşa’ya göre bu heyet sadece talimatlar doğrultusunda hareket edecek ve barış
kararını sadece TBMM verecekti (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.382-384).
Kütahya Milletvekili Ragıp Bey’e göre konferansa gidecek üyelerin Avrupa’da propaganda
yapabilmeleri için Avrupa kültürünü ve siyasetini bilen kişiler olması gerektiğini ve bu kişilerin
Meclis dışından da bulunabileceğini söylemekte ve ayrıca heyetteki üye sayısının düşürülmesi
gerektiğini belirtmekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, C.1, ss.382-384). Vehbi Efendi’ye
göre üye göndermek yerine ulusal veya uluslararası basında lehte makale yazdırmak daha etkili
olabilirdi. Eğer Meclis davetsiz olarak gidilmesi yönünde bir karar verirse o zaman çok az kişiyle
gidilmesi gerektiğini, çok kişiyle katılmanın Almanya örneğinde olduğu gibi bizim için yararlı
olmayacağını söylemekteydi (TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C1, s.374).
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TBMM’ye sunulan takrirler arasında; Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi’nin verdiği seçilecek
üyelerin dil bilmesi gerekliliği, Lâzistan Milletvekili Esat Bey’in verdiği heyette ulemadan birinin de
bulunması isteği ve Cebelibereket Milletvekili Rasih Bey’in verdiği Muhtar Bey’le Hamdullah Suphi
Bey’in heyet üyesi olmaları yönündeki teklifi yer almaktaydı. Bir başka Lâzistan Milletvekili Abidin
Bey de aynı görüş doğrultusunda Konya Milletvekili Vehbi Bey’i veya Eskişehir Milletvekili
Abdullah Azmi Bey’i aday göstermekteydi. Fevzi Paşa “…oraya kisvei ilmiyeyi lâbis bir zat
göndermek, yalnız ve münhasıran âlemi İslam’da tesir yapacaktır. Bu da iyi olmayacaktır. Çünkü
Avrupa zaten bundan endişenâiktir” diyordu. Cebelibereket Milletvekili İhsan Bey, Diyarbakır
Mebusu Hacı Şükrü Bey’i, Erzurum Milletvekili Salih Bey de Celalettin Arif, Hoca Nusret, Mazhar
Müfit ve Trabzon Milletvekili Recai Bey’i heyet üyeliği için aday olarak önermekteydi (TBMM Gizli
Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.385-386).
TBMM’de Londra’ya gönderilecek heyet için belirlenecek adaylar konusunda milletvekillerinin
farklı görüşler içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu görüşler içinde özellikle tartışılan konu heyet
üyelerinin Meclis içinden seçilebildiği gibi Meclis dışından da seçilebilir mi? sorusuna bir yanıt
bulmaktı. Diğer konu heyetteki adayların milletvekilleri tarafından mı yoksa Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenmesi gerektiğiydi? Hükümet tarafından önerilen birkaç aday Meclis’te tartışma
konusu yaratmış olsa da milletvekillerinin nitelikleri konusunda Meclis genellikle ortak görüşle
hareket etmekteydi. Milli davayı sahiplenmiş olmak, vatansever olmak gibi önemli özellikleri yanında
dil bilmek, siyaseti bilmek ve Avrupa tarafından tanınmış olmak gibi meziyetler milletvekilleri
tarafından dikkate alınmaktaydı.
TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşen tüm bu gizli görüşmeler ve oylamalar neticesinde
Anadolu Heyeti’nin üyeleri belli oldu. Anadolu Ajansı 6 Şubat 1921 tarihinde heyet üyelerinin
isimlerini şu şekilde vermekteydi: (Güçlü, 2016: ss.75-76).
Heyet-i Murahhasa Üyeleri: Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, Aydın Mebusu Cami Bey, İzmir
Mebusu Yunus Nadi Bey, Trabzon Mebusu Hüsrev Bey, Adana Mebusu Zekai Bey.
Heyet-i Müstahkika Üyeleri: İzmir Mebusu Mahmud Esat Bey, Karesi Mebusu Vehbi Bey, İzmit
Mebusu Sırrı Bey, Erzurum Mebusu Necati Bey’den oluşuyordu.
Müşavirler: Sabık Saruhan Mebusu Muvaffak Bey4, Niyazi Bey, Hariciye Müsteşarı Münir Bey
idi.
Fevzi Paşa’nın iki gün önce TBMM’de okuduğu listede yer alan Bekir Sami Bey, Cami Bey,
Muvaffak Bey, Adanalı Niyazi Bey, Münir Bey ve İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey Anadolu
Ajansı’nın verdiği listede yerlerini korurken, Yusuf İzzet Paşa, Muhtar Bey, Nafia Müsteşarı sabıkı
Muhtar Bey ve Düyunu Umumiye Müfettişi Rıza Bey liste dışı kaldılar.
İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey, Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey ve Konya
Milletvekili Vehbi Bey’in Ahmet Muhtar Bey’in üye seçilmesine karşı oldukları daha önce ifade
edildi5. Bu milletvekillerinin Meclis’te yaptıkları konuşmalar çok etkili olmuş olmalı ki Ahmet
Muhtar Bey heyete seçilmedi. Üstelik Lâzistan Milletvekili Esat Bey’in, Muhtar Bey’i aday gösterdiği
takrir dahi etkili olmadı. Konya Milletvekili Vehbi Bey’in Bekir Sami Bey ve Muvaffak Bey
hakkındaki olumsuz tutumunun ise Meclis tarafından dikkate alınmadığı görülmekteydi. TBMM
tarafından seçilen heyet üyeleri hakkında şu kısa bilgiler verilebilir6:
4

5

6

Başka bir çalışmada bu isim Tevfik Bey olarak verilmekte. Ayrıca tüm heyet listesine ilave olarak Hacı Bey’in ismi
geçmekte ve toplam 18 üyenin olduğu belirtilmekte (Sofuoğlu ve Yıldırım, 2018: 165).
İngiliz Elçisi George Clerk’in 1927 yılı Türkiye Raporunda Ahmet Muhtar (Mollaoğlu) Bey şöyle tanımlanmaktaydı:
(Erdem, 2014: 49-50).
“1871’de İstanbul’da doğdu. İstanbul’daki Fransız Okulu ve askerî mektepte eğitim aldı. 1891 yılından itibaren Dışişleri
Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Budapeşte ve Atina elçiliği yaptı. İttihat ve Terakki’ye katıldı ve 1913 yılında kısa
süreli olarak Dişileri Bakanlığı görevi yürüttü. 1917’de Kiev(Ukrayna) elçiliğine atandı ve Mart 1919’da Türkiye’ye dönüp
İstanbul Milletvekili oldu. Temmuz 1920’de Anadolu’ya kaçıp Milli Mücadele’ye katıldı. Haziran 1923’te İstanbul
Milletvekili seçildi ve aynı yıl Moskova elçiliğine tayin edildi. Kasım 1924’te milletvekilliği görevini tercih ederek
Türkiye’ye döndü. Muhtar Bey sıradan biridir. Akıcı şekilde Fransızca konuşur. Ortalama zekânın biraz üstüne sahiptir.
Ruslara karşı güçlü bir sempati beslemektedir”.
Muvaffak Bey ve Hariciye Müsteşarı Münir Bey’in özgeçmiş bilgisine ulaşılamadı.
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Bekir Sami (Kunduk) Bey (1864-1933)
Mekteb-i Sultânî ve Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu. Fransızca, Farsça, az düzeyde
İngilizce ve İtalyanca biliyordu. Trablusgarp Mektupçusu, Cebeli-garbi ve Halep Valisi, Millî Ahrâr
Fırkası Kurucu Üyesi, Doğu Anadolu, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i
Temsîliye Üyesi, Sivas Kongresi Delegesi, Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Amasya
Milletvekili, I. Dönem Amasya ve II. Dönem Tokat Milletvekili, I. ve 2. İcra Vekilleri Heyeti
Hariciye Vekili, I. ve II. Dönem Hariciye Encümeni Reisliği görevlerinde bulundu (TBMM Albümü
1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 119).
Cami Bey (Abdülkâdir Cami Baykurt) (1877-1949)
Harbiye mezunuydu. Aynı zamanda yazardı. Vali yaveri, ihtiyat kolağası, Millî Meşrutiyet
Fırkası kurucusu, Sulh ve Selamet Millî Ahrâr Fırkaları kurucu üyesi, Millî Ahrâr Fırkası genel
sekreteri, Felah-ı Vatan Grubu başkanı, Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân I. ve II. Dönem Fizan, IV. Dönem
Aydın Milletvekili, I. Dönem Aydın Milletvekili (Divân-ı Riyâset kararı ile 21.10.1922’de Genel
Kurul’da görüşülerek istifa etmiş sayılmasına karar verildi.), Muvakkat İcra Vekilleri Heyeti Üyesi, 1.
İcra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Umûru Vekili ve Ankara Hükümeti Roma Temsilciliği görevlerinde
bulundu (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 13).
Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey (1880-1945)
Mekteb-i Sultânî’den (Galatasaray Lisesi) mezun oldu, Hukuk Mektebi’ni bırakmak zorunda
kaldı. Fransızca bilmekteydi. Malûmat, İkdam, Diyarbakır, Ankara ve Manisa Tasvir-i Efkâr
gazetelerinde çalıştı. Selanik’te Rumeli ve Tasvir-i Efkâr Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde
bulundu. Yenigün ve Cumhuriyet gazetelerini çıkardı. Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve III. Dönem
Aydın, IV. Dönem İzmir; TBMM’de I. Dönem İzmir, II. Dönem Menteşe, III., IV., V. ve VI. Dönem
Muğla Milletvekilliği görevinde bulundu. I. Dönem İktisat, İrşad, Hariciye, II. Dönem Hariciye ve
Kanûnî Esâsî, III. ve IV. Dönem Teşkîlât-ı Esâsiye Encümeni Reisliği yaptı (TBMM Albümü 19202010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 348).
Hüsrev Bey (Hüsrev Gerede) (1884-1962)
Harbiye mezunuydu. Fransızca ve Almanca bilmekteydi. 7. Fırka kurmay subayı, Atina Elçiliği
Askerî Ataşesi, Genel Karargâh 2. Haber Alma Şubesi Subayı, 1. Kafkas Kolordusu Kurmay Başkanı,
25. Kolordu Kurmay Başkanı, 9. Ordu Müfettişliği Kurmay Subayı, Hey’et-i Temsîliye Başkâtibi,
Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Trabzon Milletvekili, I. Dönem Trabzon (Bolu
Ayaklanması’nın bastırılmasında görevlendirildi. 19 Ağustos-11 Eylül 1920 tarihleri arasında Ankara
Mevki Komutanlığına atandı ve izinli sayıldı.) ve II. Dönem Urfa Milletvekili (İstifa: 07.05.1924
Budapeşte Elçisi olması nedeniyle), V. Dönem (İstifa: 06.01.1936 Tokyo Büyükelçiliğine atanması
nedeniyle) Sivas Milletvekilliği yaptı. Budapeşte, Sofya, Tokyo, Tahran ve Berlin Büyükelçiliği
görevlerinde bulundu. Gümüş Liyâkat ve İmtiyaz Madalyaları ve Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl
Madalyası vardı (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 287).
Zekai Bey (Aziz Zekai Apaydın) (1877-1947)
Mekteb-i Mülkiye mezunuydu. Fransızca ve Rusça biliyordu. İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru,
Aydın Mektebi İdadisi Müdürü, Karacasu Kaymakam Vekili, Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve
Beykoz Kaymakamı, İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıfı, I. Dönem Adana, II. Dönem
Aydın (İstifa: 18.10.1924’te Londra Elçiliğine atanması nedeniyle.), III., IV. ve V. Dönem (Moskova
Sefaretine atanması nedeni ile İstifa: 28.06.1935) Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili, Eskişehir
İstiklâl Mahkemesi Üyesi, Suriye ile Gümrük Muâhedesi akdine memur Murahhasa Heyeti Reisi, 1.
ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşaviri, II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2.
Hükümet Ziraat, 6. Hükümet Nâfıa, 6. ve 7. Hükümet Millî Müdâfaa Vekili, Londra Elçisi, Moskova
Büyükelçisi, V. Dönem Arzuhal Encümeni Reisliği görevlerinde bulundu. Kırmızı-Yeşil Şeritli
İstiklâl Madalyası sahibiydi (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 254).
Mahmut Esat (Bozkurt) Bey (1892-1943)
İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Daha sonra İsviçre Fribourg Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede hukuk alanında doktora yaptı. Fransızca bilmekteydi.
Ege Bölgesi Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Üyesiydi. Ankara Hukuk Mektebi’nde Devletler Umûmî
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Hukuku ve İstanbul Üniversitesi ve Harp Akademisi’nde İnkılap Dersi, Siyasal Bilgiler Okulu’nda
Anayasa Hukuku, Ankara Hukuk Mektebi’nde Devletler Umûmî Hukuku derslerini verdi. Hâkimiyet-i
Milliye, Ahenk, Saday-ı Hak, Yeni Sabah gazetelerinde yazarlık yaptı. I-VII. Dönem arasında
aralıksız yedi dönem İzmir Milletvekili oldu. III. Dönem Teşkîlât-ı Esâsiye Encümeni Reisi, 4. ve 5.
İcra Vekilleri Heyeti İktisat, 3., 4. ve 5. Hükümet Adliye Vekilliği yaptı. Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl
Madalyası sahibiydi (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 402).
Vehbi Bey (Mehmet Vehbi Bolak) (1881-1958)
Mülkiye mezunuydu. Bursa İl Maiyet Memuru, Gönen, Burhaniye, İlköğretim Müfettişi, Ankara
Bala, Kızılkilise (Nazımiye), Çarsancak (Akpazar) ve Eskişehir Kaymakamı, Müdâfaa-i Milliye
Muâvenet Cemiyeti Üyesi, Karahisar-ı Sahip, Çatalca Mutasarrıfı, Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Redd-i
İlhak Cemiyeti Merkez Kurulu Başkanı, Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân II. ve III. Dönem Karesi
Mebusu, TBMM’de I. ve II. Dönem Karesi Milletvekili, 4. Şube Başkanı, 3. ve 4. İcra Vekilleri
Heyeti Maârif Vekili, I. Dönem Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurulu İdâre
Memuru, II. Dönem Dâhiliye, Divân-ı Muhasebât Komisyonları ile Memurin Muhakemat Tetkik
Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 104).
Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı Bellioğlu) (1876-1958)
Mülkiye Mektebi’ni bitirmeden ayrıldı. Az düzeyde Fransızca ve Rumca bilmekteydi. Nâfıa
Kâtibi, Kastamonu Belediyesi Sandık Emini, Belediye Başkâtibi, Zonguldak, Mudurnu, Düzce ve
Adapazarı Kaymakamı, Amare, Kerbela ve Amasya Mutasarrıfı, Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV.
Dönem İzmit Mebusu, I. Dönem İzmit ve IV. Dönem Kocaeli Milletvekili, I. Dönem Hariciye
Encümeni Reisi, 3. İcra Vekilleri Heyeti İktisat Vekilliği görevlerinde bulundu (TBMM Albümü 19202010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 211).
Necati Bey (Süleyman Necati Güner) (1889-1944)
Konya Hukuk Mektebi mezunuydu. Fransızca bilmekteydi. Konya İttihâd ve Terakkî İdadisi
Öğretmeni, Erzurum İttihâd ve Terakkî Mektebi Müdürü ve Türkçe Öğretmeni, Konya İttihâd ve
Terakkî Okulu Müdürü, Erzurum Kongresi Şarki Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Karaköse
Delegesi ve Kongre Divân Kâtibi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Osmanlı
Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu, I. Dönem Erzurum, V. Dönem (Ara Seçim)
Zonguldak Milletvekili. Albayrak gazetesinin sahibiydi (TBMM Albümü 1920-2010 1.Cilt 1920-1950,
2010: 293).
Niyazi Bey (Mehmet Niyazi Ramazanoğlu) (1889-1965)
Mülkiye Mektebi ve İstanbul Hukuk Mektebi mezunuydu. Fransızca ve Arapça biliyordu. Adana
Sultânîsi Tarih Öğretmeni, Adana İli Maiyet Memuru, Adana Sultânîsi Müdürü, Lozan Konferansı
Müşaviri, Hariciye Vekâleti Müşaviri, II. Dönem Mersin Milletvekilliği yaptı (TBMM Albümü 19202010 1.Cilt 1920-1950, 2010: 113).
1.6.2.İstanbul Heyeti Üyeleri7
Heyetin başında Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa bulunmaktaydı. Diğer üyeler Osmanlı Devleti’nin
İngiltere birinci temsilcisi Mustafa Reşit Paşa ve Roma Büyükelçisi Osman Nizami Paşa’ydı.
Danışmanlar: Ali Rıza Bey, Stockholm Sefiri Şevki Bey, Cenevre Başkonsolosu Cemil Bey,
Büyükelçi Bulak Bey, Adliye Müsteşarı Muammer Bey, Maliye Teftiş Heyeti Genel Müdürü Kazım
Bey, Muhacirin Genel Müdürü Hamdi Bey, Ticaret Genel Müdürü Cemal Bey, Damad-ı Şehriyari
İsmail Hakkı Bey, Kaymakam Kadri Bey.
İkinci Danışma Grubunda Yer Alanlar: Hariciye Özel Kalem Müdürü Haydar Bey, İstişare Odası
Müdürü Nusret Bey, Tahran Büyükelçiliği Müsteşarı Safa Feyzi Bey.
Kâtipler: Ahmet Tevfik Paşa’nın tam yetkili özel kâtibi R. Blacque ve Sadaret Mühürdarı Yusuf
Ziya Bey, siyasi işler müdür yardımcılarından Nizamettin, evrak müdür yardımcısı Baha Bey, siyasi
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işler memurlarından Rıfat Bey, özel kalem memurlarından Kadri Bey (Akan, 2018, ss.252-253;
Sofuoğlu ve Yıldırım, 2018: 157)8.
1.7.TBMM’nin Ankara Heyetine Verdiği Talimat
Fevzi Paşa’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki ifadesine göre heyete Misak-i Milli kararları
çerçevesinde talimat verildiğini fakat milli menfaatler gereği bu kararın gizli kalması gerektiği
bildirilmekteydi. Aydın Milletvekili Tahsin Bey Yunan heyetiyle kesinlikle müzakere edilmemesi
konusunda uyarıda bulunmaktaydı (TBMM Gizli Celse Devre 1 İçtima 1, C.1, s.420). Yozgat
Milletvekili İsmail Fazıl Paşa şöyle diyordu: “…Sevr muahedenamesi için bunlara verilen talimat
basit olmak lâzım gelirdi. Ne istiyorsunuz dedikleri zaman, verilecek cevap gayet basit idi: Bizim
Misakı Millîmiz vardır. Bilâ istizan hiçbir şey kabul edemezlerdi…”( TBMM Gizli Celse Devre 1,
İçtima 2, C.2, s.7).
1.8.Heyetlerin masrafları için nasıl bir mali yol izlendi?
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul heyetinde görevli Ziya Paşa, hariciyede görevli Safa Bey ve
Mustafa Arif Bey’in kendilerine gelerek maliyede para kalmadığı için İngiltere’ye müracaat
edildiğini, İngilizlerin de ödenek karşılığında tarafımızca kabul edilmeyecek bir takım şartlar öne
sürdüğünü ifade ettiklerini gizli görüşmelerde açıklamaktaydı. Bununla birlikte İngilizlerin para
karşılığında ne tür isteklerde bulunduğunu belirtmemekteydi. Ayrıca sözü edilen kişilerin bu durum
karşısında ne yapılması gerektiğini kendisine sorduklarını ve bu soruya şu cevabı verdiğini
söylemekteydi: “…korkmayınız, kuvvei maliyemiz sizi de idare etmeye kâfidir”(TBMM Gizli Celse
Devre 1, İçtima 1, C.1, s.367). Ankara Heyeti için Maliye Bakanlığı tarafından 100.000 liralık bir
bütçenin ayrılmış olduğu Maliye Bakanı Ahmet Ferit Bey tarafından dile getirilmekteydi ”(TBMM
Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, s.386).
İstanbul Heyeti üyelerinin Londra’ya gidiş-dönüş ücretleri, otel ve yemek masrafları İstanbul
Hükümeti tarafından karşılanacaktı. Yedi danışmana ikişer yüz İngiliz lirası, diğer dört danışmandan
üçüne yüz ellişer, dört kâtibe yüz yirmişer ve bir hademeye elli İngiliz lirası bir defaya mahsus olmak
üzere toptan ödenecekti (Akan, 2018, ss.252-253).
Sonuç
Tevfik Paşa, İngilizlerin bir konferans düzenleyeceklerini ve bu konferansa Ankara’dan da
temsilci istediklerini, bundan dolayı konferansa katılmak amacıyla Ankara Hükümeti’nin temsilci
seçmesini ve bu temsilcilerin İstanbul’a gelerek İstanbul Heyeti’ne tabi olmasını istedi. Bu telgraf
TBMM’de farklı fikirlerin ortaya çıkmasana neden oldu. Milletvekillerinin bir kısmı Türk halkının
daha önce ifade edilen o bezgin halini andırmaktaydı. İngilizlerin bu davetini bir umut ışığı olarak
görmekteydi. Evet, bir savaş kazanılmıştı fakat bunun devamı gelmeyebilirdi. Bunun için konferansa
katılmalı ve lehimize yönelik elde edilebilecek ne varsa alınmalıydı. Doğrudan veya dolaylı olarak
konferansa çağrılmanın bir önemi yoktu. Bir kısım milletvekili de bu davet konusunu çok dikkate
almamakla beraber İngilizlerin Anadolu Hükümeti lehine bir karar vereceklerine inanmamaktaydı.
Bununla birlikte konferansa katılıp Avrupa medyası yoluyla propaganda yapılabilir ve Avrupa
kamuoyu haklı davamız açsısından aydınlatılabilirdi. Böyle düşünen milletvekilleri halkın yönetimler
üzerindeki baskısının sonuçlarının farkındaydı. Hatta bazı milletvekilleri propagandanın gücünü
artırmak için heyetteki üye sayısının mümkün oldukça çok olmasını istemekteydi. Bazı milletvekilleri
de işin ödenek kısmına değinerek geniş heyetlere ödenecek para yerine propagandanın gücünü
artırmak için yerel ve yabancı basına ısmarlama yazılar yazdırılmasını teklif etmekteydi. Meclis
üyelerinin birçoğu konferansı bir İngiliz oyunu olarak düşünmekteydi. Bu oyunu bozmak için
doğrudan teklif geldiği takdirde konferansa bir heyet gönderilmesini aksi halde kesinlikle konferansa
katılınmaması yönünde bir tavır sergilemekteydiler. Onlara göre İstanbul Hükümeti’ne tabi olup
konferansa katılmak demek daha baştan bize sunulanları kabul etmek anlamına gelmekteydi. Biraz
daha beklemek gerekiyordu. İngilizlerin asıl amacı Ankara Hükümeti’yle görüşmek olduğuna göre
TBMM’ye doğrudan davet göndermek zorundaydı. Böylelikle Londra’ya giden heyet milli
8
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mücadeleden taviz vermeden dünya kamuoyuna barıştan yana olduğu mesajını verecek ve Sevr
Antlaşması’nın Ankara Hükümeti tarafından red edildiğini dünyaya duyuracaktı. Milletvekilleri
konferansa gidecek heyetin isminin ne olacağı konusunda da uzun görüşmeler yaptılar ve Heyet-i
Murahhasa ve Heyet-i Siyasa arasında tercihlerini ağırlıklı olarak ilk isimden yana kullandılar.
Heyete katılacak üyeler konusunda da milletvekilleri farklı duygular içindeydiler. Tüm
milletvekilleri heyet üyelerinin vatansever ve milli duygular içinde olmalarını isterken diğer taraftan
temsilcilerin TBMM üyesi olup olmaması konusunda bir kararsızlık vardı. Vatanperverlik, dürüstlük
çok önemli duygulardı ama bir de görevin yerine getirilmesi için bazı niteliklerin olması
gerekmekteydi. Yabancı dil bilmek, Avrupa deneyimi olmak, Avrupalılar tarafından daha önceden
tanınmış olmak, teknik bilgiye sahip olmak gibi özellikler delegelerin etkinlik gücünü artırabilirdi.
Buna karşın Meclis’te tüm bu özelliklere sahip adayların olup olmadığı konusunda bir kararsızlık
mevcuttu. Bazı milletvekilleri bu nedenle Meclis dışından delege seçimine olumlu yaklaşmaktaydı.
Bu arada heyetin isminin ne olacağı konusu da Meclis’te uzun tartışmalara neden oldu ve sonuçta
TBMM Genel Kurulu Heyet-i Murahhasa veya Heyet-i Siyasa arasında tercihini ağırlıklı olarak ilk
isimden yana kullandı.
Her ne kadar bazı milletvekilleri ortak hareket edilmesi konusunda fikir beyan etmiş olsalar da
aslında Londra Konferansı İstanbul ve Ankara yönetimleri arasında bir iktidar ve güç mücadelesiydi.
İstanbul Hükümeti, Londra Konferansı’nı ülkenin ve halkın tek temsilcisi olduğunu göstermek ve tüm
gücü eline almak için bir fırsat olarak görüyordu. Bu nedenle Ankara temsilcilerinin kendisine tabi
olmasını istemekteydi. Ankara yönetiminin İstanbul’a delege gönderilmemesi konusundaki kesin tavrı
üzerine bile İstanbul yönetimi Londra’ya heyet göndermekten vazgeçmedi. İstanbul yönetimi daha
önce de ifade edildiği üzere etkinlik gücünü tamamen Ankara’ya bırakmak istemiyordu. Konferans
aracılığıyla Ankara yönetiminin elde ettiği askeri başarı kullanılıp en azından Sevr Antlaşması’nın
bazı maddelerinin yumuşatılması sağlanabilirdi. Ankara’da bu konuda geri adım atmak ve taviz
vermek istemiyordu ve bu bağlamda Ankara Hükümeti’nin eli daha güçlüydü. Çünkü savaşı kazanan
onlardı ve İngilizler kurtuluş mücadelesini durdurmak için Ankara’yı muhatap almak zorundaydı. Bir
başka ifadeyle İstanbul yönetimi Ankara’nın elde ettiği zaferden bir şekilde kendine pay çıkarmaya
çalışmaktaydı. Ankara yönetimi de bu durumun farkında olduğu için buna izin vermek istemiyordu.
Diğer taraftan Meclis genel kurulundaki milletvekilleri de inisiyatifin başka bir ifadeyle karar alma
yetisinin tamamen iktidarın eline geçmesini istemiyordu. Bu nedenle milletvekillerinin önemli bir
kısmı üyelerin doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmemesini istiyordu. Bu konuda daha
ılımlı olanlar da Bakanlar Kurulu aday çıkarsın ama son sözü TBMM Genel Kurulu versin diyorlardı.
Mustafa Kemal Paşa milletvekillerinin bu endişelerinin farkındaydı. Bununla birlikte hükümetin elini
de güçlü tutmak zorundaydı. Bu nedenle bir taraftan milletvekillerine yönelik müsterih olunuz sizin
onayınız olmadan hiçbir aday temsil kuruluna seçilmeyecek derken diğer taraftan aday belirlemek ve
temsil kuruluna verilecek talimatnameyi düzenlemek Bakanlar Kurulu’nun görevidir diyordu.
Bakanlar kurulu bir anlamda icra faaliyetini gerçekleştirirken TBMM Genel Kurulu da tasdik makamı
görevini görecekti. Bu şekilde yürütme ve yasama arasında bir görev ayrımı sağlanmaya
çalışılmaktaydı. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın da ifade ettiği üzere aday belirleme işini Meclis
genel kuruluna bırakmak işin çok uzaması anlamına geliyordu ki Ankara yönetiminin bu kadar uzun
süre bekleme lüksü yoktu.
Sonuç olarak Ankara Hükümeti tarafından aday gösterilerek TBMM Genel Kurulu tarafından
seçilen Anadolu Heyeti Misak-i Milli kararları çerçevesinde barış görüşmelerinde bulunmak üzere
İstanbul’dan bağımsız hareket ederek önce İtalya’ya gitti ve daha sonra da İtilaf Devletlerinden
doğrudan teklif alınması üzerine Londra’ya doğru hareket etti.
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EK
MEHMET AKİF (ERSOY) BEY (Burdur)
(İstanbul Hükümeti’ne Cevaben Yazılan Taslak Metin) ”
(TBMM Gizli Celse Devre 1, İçtima 1, C.1, ss.410-411, 8 Şubat 1921).
Ankara ile İstanbul arasında cereyan eden muhaberattan İstanbul'un henüz gerek kendi vaziyetini,
gerek Anadolunun vaziyetini lâyıkiyle ihata edemediği kanaati hâsıl oluyor. Milletin beratı idamından
başka bir şey olmayan Sevr muahedenamesini İstanbul'a kabul ettiren esbabın burada
mevzubahsedilmesini münasip görmüyoruz. Ancak milletin istiklâli o muahedenamenin bir kaç
maddesinin tadil ve tebdiliyle temin olunamayıp, büsbütün ortadan kalkmasına mütevekkıf
bulunmasına nazaran vaktiyle o muahedenameyi kabul edenlerin bugün konferansta lâzım gelen vak-ü
tesiri haiz olamayacakları pek tabiîdir. Mütarekeden beri devam eden ve inayeti Hakla hayat ve
istiklâlimizin halâsına kadar devamı muhakkak olan mücahedei milliye sayesinde bugün lehimize
olarak bir vaziyet inkişaf etti. Bu müsait vaziyetten istifadeye koşmak bütün kuvvayı Devlet için bir
vecibei hayatiye iken, İstanbul'un hakayiki ahvale göz yumarak ruhtan ziyade şekil ile meşgul olduğu
nazarı teessüfle görülüyor. Zaman, geçmiş vakayii tahlil ile uğraşacak zaman değildir. Ecnebiler
Devletimizin bütün varlığını payimal etmişler, en tabiî hukukunu çiğnemekten sıkılmamışlardır. Bu
tecavüzlere diğer taraflardan evvel maruz kalan ve el'an ecnebi tahakkümü altında baş bile
kaldıramayan İstanbul'un bu ahvali gözönünde tutarak ona göre bir vaziyet ittihaz etmesi zarurî iken,
makûs bir istikamet alması cidden mucibi teessüftür. İstanbul nazarında henüz resmen âsi telâkki
edilen Anadolu bugün istiklâli için, Makamı Hilâfet ve Saltanatın, tahlisi için canla başla uğraşıyor,
düşmanların muhacematına göğüs geriyor, bu yolda kanını döküyor. Binaenaleyh bugün söz sahibi
ancak kendisi olmak icabedeceğini itiraf ve kabul etmek ve aradaki sui tefehhümü bertaraf ederek B.
M. M'ne tefvizi umur eylemek kendisinin ve bütün memleketin selâmeti namına İstanbul için en
mütekaddim ve en mütehattim bir vazifedir. Bugün İnayeti Hakla millet vahdetini temin etmiş, meşru
Meclis ve Hükümetini teşki ile ordularını tanzim eylemiş, her türlü müdahalâtı ecnebiyeden azade
olarak tenfizi ahkâm ve kazada bulunmuş iken, bütün bu şeraitten tamamiyle (a) mahrum bulunan
İstanbul'un hâlâ eşkâl ve merasim ile uğraşması menafii millet ve maslahatı ümmetle katiyen kabili
telif değildir. Bugün İstanbul'un uhdei hamiyetine düşen en mühim vazife derhal B. M. M. nin
meşruiyetini tasdik ve konferansa murahhas göndermek hakkının münhasıran bu Meclise ait olduğunu
ilân etmektir. Bunun hilâfında hareket milletin halâsına set çekmek, tefrika ve inkisama badi olmak,
Makamı Hilâfet ve Saltanatı (papalık) gibi kuvvayı maddiyeden mahrum ve gayrimeşru bir şekle
sokarak ecnebilerin amaline bâziçe derekesine indirmek demektir. Buna ise Şeriatı garrayı İslâmiyenin
katiyen müsaadesi yoktur. Kaldı ki müslümanlık nazarında pek büyük bir mevkii dinîsi olan Makamı
Muallâyı Hilâfeti vaz'ı meşruundan çıkarmaya hiçbir ferdin, hattâ o makamı işgal eden Zatı Şahanenin
bile salâhiyeti olamaz. İradei Şahane maslahatı ümmet üzerine ibtina ederse muteber ve muta olur.
Evet, zatı Şahanenin arzuyu zâti ve emri hususileri başkadır; Ümmetin emini olmak haysiyetiyle
der'uhte buyurdukları emaneti Hilâfetten mütehassıl şahsiyeti maneviyenin iradesi başkadır.
Binaenaleyh bugün Zatı Şahane bütün âmâli hususiyelerinden tecerrüt etmek ve o, der'uhte
buyurdukları emaneti kubradah mütehassıl şahsiyeti maneviye namına maslahatı Ümmet muklezası
veçhile iradatı âliyede bulunmak mecburiyeti şeriyesindedirler. Maslahatı Ümmetin muktezası ise
(icmaı ümmet) mahiyetinde olan ve bir kuvvei maddiyeye istinad eden B. M. Meclisi, evet ancak bu
Meclis izhar etmek mevkiinde bulunuyor. Malûmdur ki dini İslâmın kıyam ve bekası için zarurî olan
teçhizi cüyûş, şeddi sugur. tenfizi ahkâm ve kaza şeraiti esasiyesini bilkülliye iptal ile Makamı manâyı
Hilâfeti mühmel bir hale koyan (Sevr) muahedenamesini kabule cevazı şer'i yoktur. Şayet İstanbul'u
böyle gayrimeşru bir vaziyete sokan sebep cebrü ikrah ise bugün o sebebin zail olduğu iddia
olunamaz. Binaenaleyh ecnebilerin cebrü ikrahiyle bütün şeraiti esasiyei şeriyesinden tecrit edilen
Makamı Hilâfet ve Saltanat için o şeraiti temin eden B. M. M'ni derhal Makamı Celili Hilâfetin
kuvvei müeyyidesi olarak tasdik ve bu Meclisin icmaı ümmet mahiyetinde olan mukarreratını kabul
ile kendi vaz'ı meşruunu iktisap etmek bir vazifei seriye olduktan başka beynelmüslimin büyük bir
mevkii ihtiramı bulunan Hanedanı Âli Osmanın ilelebet bu mevkii mümtazı muhafaza edebilmesi için
de elzemdir. Gerek Zatı Şahanenin, gerek bütün Cihanı İslâmın malûmu olmalıdır ki B. M. Meclisince
bugün Makamı Hilâfet ve Saltanatın halâsını ve milletimizin istiklâli tammını temin etmekten başka
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hiçbir gaye mutasavver değildir ve bunun böyle olduğunu her milletvekili ferden ferda yemin ile teyit
etmiştir. Onun için bugün İstanbul'un mânâsız vesveselerle nazarı ecanipte milletin vahdetini
kesredecek gayrimeşru bir tavır takınmasına B. M. Meclisi son derecede müteessiftir. Artık bu
gayrimeşru vaziyete bir an evvel hatime vermek; bu zavallı, bu fedakâr milletin mukadderatını idare
etmekte bulunan B. M. Meclisiyle tevhidi mesai etmek, aynı gayenin husulüne elbirliğiyle çalışmak
dinî, vatanî, millî vazaifin akdemidir. Binaenaleyh gayemizin husulünden sonra aramızda halli pek
kolay olan mesaili dâhiliyeye ait birtakım noktai nazar ihtilâflarının bugün katiyen
mevzuubahsedilmemesini ve yalnız dinü milletin menafii âliyesi düşünülerek derhal B. M. Meclisinin
meşruiyetinin kabul ve intihap ettiği murahhasların tasdik edilmesini, bu suretle aradaki ikiliğin
kaldırılarak Kur'an'ın ve sünneti Resulün emri veçhile Devlet ve milletimizin ecanibe karşı yekpare bir
bünyanı marsus halinde tecelli ettirilmesini selâmeti dinü devlet namına son defa olarak temenni
ederiz. İşbu kararımız Tevfik Paşaya aynen tebliğ olunmak üzere Heyeti Vekileye tevdi olundu.

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN “BERLİN HATIRALARI”NDA ANLATISALLIK
Nurtaç ERGÜN ATBAŞI

Birinci Dünya Savaşı sürerken Almanlara esir düşen ve Berlin yakınlarındaki Halbmondlager
(Hilâl) adlı kamptaki esir Müslüman askerlerin durumunu incelemek için Osmanlı Devleti tarafından
Almanya’ya gönderilen heyetin içinde Mehmet Âkif Ersoy da vardır. Mehmet Âkif Ersoy 1914’ün
sonlarında Osmanlı Devleti adına Şeyh Salih El-Tunusî ile Berlin’e gider ve burada birkaç ay kalarak
Mart 1915’te Türkiye’ye döner. Mehmet Âkif’in kaleme aldığı Hatıralar/ “Berlin Hatıraları”
Safahat’ın beşinci kitabı olarak buradaki gözlemleri içermektedir. “Berlin Hatıraları” şiirinin sonuna
şair tarafından Berlin, 5 Mart 1313 tarihi konulmuştur. Dolayısıyla şiirin tamamlandığı tarih 18 Mart
1915’tir. Bu şiir Mehmet Âkif’in Almanya’ya gitmeden önce yazıp yayımladığı şiirleri ile Millî
Mücadele döneminde yazdığı şiirlerinin ortasında yer alan, şairin sahip olduğu milli şuuru ve üslubu
yansıtan önemli bir metindir.
“Berlin Hatıraları”nda şairin diğer şiirlerinde olduğu gibi yaşadığı toplumun sorunları üzerine
eğildiği ve bu sorunları tespit etmekle kalmayıp çözüm için de izlenecek yola dair bilgilere yer verdiği
görülür. Bunu yaparken birtakım karşıtlıklardan faydalanılır: İstanbul ve Berlin; yaşamları, sokakları,
otelleri, insanları bağlamında karşılaştırılır. Karşılaştırma evladını savaşta kaybetmiş bir Alman
annenin üzüntüsünden hareketle savaşın Doğu toplumundaki yıkıcılığının gözler önüne serilmek
istenmesiyle farklı bir yere evrilir. Savaşın ve savaşın beraberinde getirdiği kayıpların kim kazanırsa
kazansın ya da kaybederse kaybetsin bir insanlık sorunu olduğu işlenir. Batılı ve güçlü bir müttefik
olan Almanlara, Müslüman Doğu’nun yaşadıkları anlatılır ve aynı tarafta savaşan insanlar olarak bu
zulmün taraftarı olmamaları için çağrıda bulunulur.
Âkif’in karakteri ve yaşadığı dönem düşünüldüğünde onun milletine ve vatanına karşı duyduğu
sorumluluk bu eserinde de kendini en üst düzeyde göstermektedir. Onun olaylara, insanlara,
meselelere bakışını doğrudan etkileyen realist tavrı hem dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nu
tüm yönleri ile tasvir eder hem de Batı medeniyeti karşısındaki konumunu karşılaştırmalar dolayısıyla
ortaya çıkarır. Bu tasvirin içinde gündelik yaşantıda kendini apaçık gösteren toplumun geri kalmışlığı
ile İmparatorluğun siyasi ve askeri açmazı sonucunda insanların savaşlarla mahvolan hayatları yer
alır.
Mehmed Âkif’in Berlin seyahatinin ilhâmı ile yazdığı 796 mısralık "Berlin Hâtıraları"
manzûmesi 8 Nisan 1915'ten itibaren SR'da yayınlanmaya başlandı. On bölüm halinde tefrika edilen
bu mühim şiirinde Âkif Bey, Batılı sömürgeci devletlerin Müslüman milletlere yaptığı zulümleri ve
"çifte ölçü" kullanan Avrupa'nın bu zulümler karşısında nasıl hissiz ve seyirci olarak kaldığını
anlattıktan ve yapılanları saydıktan sonra, Almanların birlik içinde çalışıp kuvvetlenmelerinin fikrî ve
içtimâi sebeplerini belirterek, buna karşılık Osmanlı cemiyetinde zayıflığa, buhrâna ve parçalanmaya
sebep olan hastalıkları ortaya koymaktadır (Düzdağ, 1993: XL).
“Berlin Hatıraları” Âkif’in şiir dünyası içinde barındırdığı yüklü anlamlar sebebiyle olduğu gibi
kurgusu ve anlatım teknikleri sebebiyle de önemli bir yere sahiptir. “M. Âkif’in, formu ve dilin
kullanışındaki yoğunluk dolayısıyla aslında geniş anlamıyla şiir olan, fakat modern hikâyenin bütün
özelliklerini de bünyesinde taşıyan manzum hikâye tarzındaki eserlerinin”1 (Gökçek 2005:290)
yanında “Berlin Hatıraları”nın da anlatı unsurları ile örülmüş olduğu görülmektedir. Bu sebeple


1

Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,
nurtac@hacettepe.edu.tr Ankara/Türkiye.
Mehmet Âkif’in manzum hikâyeleri ve şiirlerindeki hikâye unsurları hakkında yapılmış çalışmalar için bkz. Aydoğan, 1996;
Sağlık,2008; Uç 2000.
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“Berlin Hatıraları’nda anlatısallık” başlığını taşıyan bu yazıda anlatısallığın bu şiirde nasıl bir yere ve
işleve sahip olduğu, önemi ve şiirin hangi anlatı unsurları ile örüldüğü noktaları aydınlatılmaya
çalışılacaktır.
Mehmet Âkif, şiirlerinin çoğunu kaleme alırken sıklıkla hikâyenin anlam olanaklarından
faydalanmayı tercih eder. Bu yönüyle bir taraftan yoğun biçimde şiirselliği diğer yandan hikâyenin
belli başlı özelliklerini bünyesinde barındıran manzum hikâyeleri Âkif’in, Türk edebiyatında köklü bir
geçmişi olan manzum hikâye türünün2 gelişiminde öncü bir rol oynamasını sağlar. “Dramatik
unsurlarla beslediği şiirlerinde tanık olduğu insanı, aileyi, yoksulluğu, ahlaksızlığı ve bozulmuş
düzeni resmeder. Dramatik monolog, diyalog ve manzaraları tasvirlerle desteklediği şiirlerinde
gördüklerini titizlikle canlandırır. Bu manzaralar karşısında kişisel duygu dünyası ile insanı arasında
ortak bir duygu merkezi kurmaya çabalar” (Odacı 2021, s.620). “Berlin Hatıraları” bir manzum
hikâye olarak adlandırılamasa da bu şiirdeki anlatı unsurları Âkif’in şiir dünyasına ve yaratıcılığına
dair önemli çıkarımlar yapmayı sağlayacaktır.
Toplumcu bir şiir anlayışına sahip olan ve bakışını dünyaya çevirdiğinde açığa çıkan sert
gerçekçiliği, zaman zaman şiirin imgesel diliyle yumuşatma yolunu seçen Mehmet Âkif’in
anlatımcılığı geleneksel çizgide olup bir taraftan da Sadi’ye dayanmaktadır. Sadi ile kurduğu bağ
“büyük büyük hikmetler göstermek için uzun uzun vakalar tertib etmeğe lüzum yokmuş. Her gün
görülen, her gün görüldüğü için hiç nazar-ı dikkati celbetmeyen hadiseler bir lihaza-i iman önünde
namütenahi mevzular teşkil edebilirmiş!” (Mehmet Âkif, 1987, s.110) cümleleriyle Âkif tarafından
açıkça dile getirilmiştir. Kortantamer (1986, s.133) Sadi’nin şiir yapısı, fikirleri ve üslubu ile Mehmet
Âkif’in şiiri arasında taklide varan mühim benzerlikler olmadığını savunurken Âkif’in şiirinde yeni
edebiyat ile yoğrulmuş klasik edebiyat etkisinden bahseder. Doğan (2010, s.75) da Âkif’in şiirinin
temelini oluşturan bu klasik edebiyat etkisini Sadi’nin hakikat dersi verme yönündeki tavrını örnek
alışı ile açıklar. Âkif, şiirlerinde anlatmak istediklerini, hikâyenin ifade olanaklarını kullanarak dile
getirmesiyle, klasik eserlerin yapısını örneklemiş olurken şiirsel ifade, kişisel ses tonu, sözdizimi,
imgeleme, söz sanatları, ses, sapma, önceleme gibi yazınsal bir metni şiire dönüştüren unsurları
(Özünlü, 2001) kullanmaktan ve metnin şiirselliğinden de ödün vermez. Âkif’in anlatı şiirleri bu
bağlamda içinde barındırdığı anlam olanakları ve şiirselliği sağlayan unsurların kullanımı bakımından
zengin bir yapıya sahiptir.
Edebi türlerin biçim ve içerik yönünden iç içeliği ya da birbirleriyle etkileşim halinde oluşları
nazmın ve nesrin türsel alışverişi odağında düşünüldüğünde de geçerlidir. Şiir türünün hikâye ve
tiyatro ile kurulabilecek ortaklığı ya da bağı üzerinde duran ilk yapıt Aristoteles’in Poetika’sıdır.
Poetika’da şiirin, anlatı ile iç içe geçmiş ilişkisi epos (destan) ve tragedya arasındaki benzerlik,
ortaklık özelinde somutlaşır (2008: 21-23, 28-30). Şiirin, kurguya dayalı bir yapıda olup içinde
anlatıyı barındırması olay örgüsü, olay kişilerinin, mekânın ve zamanın tanımlanması, neden-sonuç
ilişkisi, çatışma unsurları gibi anlatıya ait unsurların varlığına bağlıdır. “Berlin Hatıraları”nın bir şiir
metni olarak anlatı unsurlarını barındırmasının yanında diğer edebi türlerle ilişkisi bağlamında
değerlendirildiğinde ise hatıranın yanı sıra gezi, günce ve tiyatro türlerine ait izler taşıdığı görülür.
Türlerin birbirleriyle etkileşim içinde oluşlarının bir yansıması olarak da okunabilecek şiirde olay en
aza indirgenmiş olup günlük hayatın içinden bazı izlenimlere yer verilmektedir. Mehmet Âkif farklı
türlerin özelliklerini şiirinde birleştirmesiyle anlatımını da güçlü kılmış olur.
Âkif’in Almanya izlenimlerine dayanan “Berlin Hatıraları” başlığını verdiği şiirinin ana izleğini
ben-öyküsel anlatıcının arkadaşı ile Berlin’de geçirdiği saatler oluşturmaktadır. Burada anlatıcı
yanındaki arkadaşı ile Berlin sokaklarında bir kahveye gitmek üzere yürüyüşe çıkar, biraz yürüdükten
sonra bir kahveye otururlar ve bir zaman sonra da kahveden ayrılmak üzere kalkmalarıyla şiir son
bulur. Şiirdeki anlatı olay ağırlıklı olmaktan ziyade anlatıcının birtakım dış uyaranlar ile açığa çıkan
izlenimleri üzerinden ilerlerken Mehmet Âkif’in sahip olduğu düşünceleri, Batı dünyasında
gördüklerini aracı kılarak şiirine aktardığı söylenebilir. Şiir izlenimlerin ağırlıkta olduğu bir akışa
sahiptir. Mehmet Âkif, Berlin’de gördüklerini yaşadıklarını ve gördükleri karşısında hissettiklerini
/düşündüklerini bir kurgunun içinde yeni bir anlatım oluşturarak işlemeyi tercih eder.

2

Türk edebiyatında manzum hikâyenin gelişimi hakkında bkz. Çıkla 2009; Güneş 2016.
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“‹Biraz da kahveye çıksak…› demişti arkadaşım” dizesiyle başlayan şiir, anlatıcının zihninde
çağrışımlarla gelen yeni bir düzlemde devam eder. Berlin sokaklarındaki gerçeklikten sıyrılarak
İstanbul’daki kahvehane, otel, sokak gibi mekânların tasvirine yol açan, tam olarak anlatıcının zihinsel
faaliyetleridir. Anlatıcının zihinsel faaliyetini harekete geçiren ise kelimelerdir. Kahveye çıkmaktan
bahseden arkadaşının sözlerini duyar duymaz bu söz ona mahalle kahvesini çağrıştırır. Bu noktada
zihnindeki çağrışım ağını yapıt-içi okur ile de paylaşır: O doğru söylemiş amma ben eğri anlamışım:
/Mahalle kahvesi nerden de geçti zihnimden? /Bakılsa geçmemeliymiş ... Bilir miyim onu ben?
/Mahalle kahvesi ... Berlin ... Münasebet mi dedin! /Fakat rica ederim, dinleyin, inayet edin:
/Fakiriniz en açık bir söz olsa, mecburum, /Kafamda bulduğum eşyayı aktarır dururum. /Onun bir
örneği geçmişse akıbet elime. Derim ki: "Ha! Bu demekmiş o duyduğum kelime." (Ersoy 1993, s.287)
Anlatıcının şiir boyunca sürecek farklı mekânlar ve durumlarla ilgili izlenimlerini/düşüncelerini hangi
bağlamda sıraladığına dair bilgiye dolayısıyla kelimelerle kurduğu bağa açıklık getirmesi dikkate
değerdir; böylelikle hayali okuruna içinde bulunduğu bağlama dair önemli bir ipucu vermiş olur.
Anlatıcının zihninde hayali bir okura seslenişi zaman zaman kendini gösterir ve değindiği her mesele
mutlaka dış dünyadan bir uyarıcı sonucunda zihninde belirir.
Kelimelerin çağrıştırdıkları karşısında anlatıcının serbest kalan zihni Berlin ve İstanbul arasında
mekân tasvirleri aracılığıyla bir karşılaştırmaya gider. Bu karşılaştırmada mekânlar bir arada değil ayrı
ayrı ele alınır ve önceliği kendi ülkesindeki bildiği alışık olduğu mekânlara verir.
Kütükte mahlası han, sinni la-akal yetmiş!
Zavallı ahir-i ömründe irtidad etmiş;
Şu var ki mi'desi ilhadı etmemiş temsil!
Ne Müslüman, ne Frenk, öyle bir vücud-i sefil.
Yıkanma yok, tuvalet yok! Yazın belinde çamur;
Eteklerinden inerken kabuk tutar yağmur!
Değil mi uçkuru sarkan bunakların bir eşi?
Bakındı cumbaya: Bizar eder durur güneşi,
O nemli yorganı sallandırıp da pencereden!
Yatak takımları şayan-ı merhamet cidden:
Kadife haline geçmiş patiskadan yastık...
Ne İstihale geçirmiş hesab edin artık!
Benek benek yayılıp kehle intıba'atı,
Benekli basmaya dönmüş o çarşafın suratı!
Kırık sürahide bekler yosunlu bir m ay' i;
Ki derd-i cû' a gelir üç yemek kadar nafi'.
Bir ekmeğin yeri dolmazmış olmadan iki su;
Bunun beş ekmek olur belki bir kadeh dolusu. (s.287-288)
Dramatik monologla okura aktarılan mekân tasvirlerinin karşıtlıkları barındırması aynı zamanda
çatışma unsurunu oluşturmaktadır. Anlatıcı otel, kahve, şimendifer ya da sokak hangi mekâna bakışını
çevirirse çevirsin Doğu’nun sefaletinin, çirkinliğinin, pisliğinin, karanlığının karşısında yer alan
Batı’nın zenginliğini, güzelliğini, temizliğini, aydınlığını (anlatıcının Berlin’deki gözlemleri
dolayısıyla zihninde canlanan imgelerle) çarpıcı ifadelerle anlatır.
Anlatıcı bu tasvirlerde sadece durağan manzaraları anlatmaz zaman zaman anlatımına diyaloglar
yerleştirerek anlattığı mekânı bir sahneye dönüştürür. Şimendiferi anlattığı parçada anlatıcının
sesinden başka sesler de duyulur. Şiirdeki anlatıcının dışında gelişen diyaloglar, tasvir edilen mekânı
durağan değil yaşayan bir mekân olarak okurun gözlerinin önüne serer, okuru izleyici konumuna taşır:
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Açıldı perde nihayet, şu var ki cendereye
Kısılmak istemiyorsan sokulma pencereye!
İtiş kakış olağan şey, dövüş sövüş de caba!
- Biletçi, mösyö, tren kaçta kalkacak acaba?
-Ayağını ezdin adam ... Patlıyor musun ne zorun?
- Vurursam ağzına!..
-Yahu! Gürültünüz ne? Durun!
-Yavaş be!
- Çüş be! Gözün kör mü?
-Pardon!
- İllallah!
Nasıl ki çıktı şu "pardon" eşeklik oldu mubah!
-Ne laftır ettiği Allahça söyleyin yakışır?
- Uzatma!
- Tut ki uzattım?...
- Herif de amma hışır!
- Suç öldürende değildir ki derseler...
-Hele bak!
- Nedir ki bir de ki baktım?
- Susun bela çıkacak!
- Ufaklık olmalı!
-Yok mösyö!
- Yoksa git! Bozdur!
- Dikilme nafile, sinyör ne derse kanundur!
- Tren kaçar a kuzum ...
-Haydi! Dinlemez ben laf!(s.288-289)
Konuşmalar anlatıcının tasvir ettiği mekânda şahit olduğu diyaloglardır ve bu diyalogları okura
doğrudan iletmeyi tercih ettiği görülür bunun yanında anlatıcı canlandırılan sahnenin içinde yine tam
olarak silinmez ve kendisini hatırlatır: “Nasıl ki çıktı şu "pardon" eşeklik oldu mubah!” Anlatıcı
burada olduğu gibi zaman zaman kendisini hatırlatır, okura seslenmeye devam eder: “Sokak deyin
mesela... Şimdi baktığım lügate/ Müraca'at yine lazım mı? Lazım elbette.”(s.289) Anlatıcının
tasvirlerinin arasında yer verdiği karakterlerin diyaloglarının dışında kendisinin arkadaşı başta olmak
üzere çevresindeki bazı insanlarla arasında geçen diyalogları da aktararak olayları canlandırdığı
görülür.
- Biraz da kahveye çıksak .. demiştiniz, nerde?
- Dolaştırıp sizi bir parça, galiba yordum.
Uzak değil ma'amafih ...
- Yorulmadım, sordum.
- Şu dört yol ağzını tuttuk mu, korkmayın ...
-A'la!
- Gözüktü işte!
- Aman nerde? Görmedim hala .. .
- Görürsünüz, hele bir parça yaklaşın yanına .. .
-Bu, kahve ... Öyle mi? Yahu! Nedir bu? Vay canına!(s.293)
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Arkadaşı ile sokakta yürümeye başladığı andan sonra “- Biraz da kahveye çıksak.. demiştiniz,
nerde?” sorusuna gelene kadar anlatıcı zihninde belirenleri okura aktarır. Mekân tasvirlerine renk ve
canlılık katan sahnelere özellikle yer verilir; burada bazı noktalarda iç içe hikâyelerle karşılaşılır.
Anlatıcı, mekânları ve kişileri tasviri sırasında yine anlatımını güçlendirmek için hikâyelerden de
faydalanır. Anlatıcı hikâyeyi aktardıktan hemen sonra “Hikâye bizleri te’yîde en güzel düstûr” diyerek
bunu açıkça ifade etmiş olur.
Kalenderin zifir olmuş su görmedik yakası..
Bakıp da bir titiz insan demiş ki.
- Kahrolası!
Nedir o gömleğinin hali, yok mu bir yıkamak?
Değil mi kirlenecektir sonunda? Keyfine bak!
- Su kıtlığında değilsin ya... Hey müseyyib adam,
İkinci def' a yıkarsın...
- Fakiriniz yapamam:
Cenab-ı Hak bizi dünyaya muttasıl gömlek
Sabunlayın, diye göndermemiş bulunsa gerek! (s.292)
Aynı yöntemi bu kez zihninde değil arkadaşı ile diyalog halindeyken gerçekleştirir. Arkadaşının
işaret ettiği kahveyi gördüğünde, yapıyı “Düyûn-i Umumiyye” binası ile karşılaştırarak şiirin başından
itibaren süregelen takındığı eleştirel bakışı burada da sürdürür. Amaç yine bir aksaklığa okurun
dikkatini yöneltmektir. Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında düştüğü aciz konumu uzun
uzun tasvir etmek yerine bunu da aktardığı bir kıssa aracılığıyla gerçekleştirir:
Bizim "Düyun-i Umumiyye"den de heybetli!
Ne var ki, öyle sevimsiz değil bunun şekli.
-Bırak şu heykel-i iflası! Yok mu başka misal?
- Bırakmadık mı? Fakat anlıyor mu istiskal?
Demiş çocuk: "Baba, artık ateh getirmişsin!"
Hayasız oğlana biçare ihtiyar ne desin:
"O kendi geldi ayol, ben getirmedim yoksa!"
Bu iş de tıpkı o ... Kim "gel" demişti menhusa?
Bırakmak isteyedur, sen, bırakmıyor ki seni ...
Nasıl! Ödünç alarak bol tutar mısın keseni?
-Dalıp da milletin âlâm-ı bî-nihayesine,
Çevirme bahsi, birader, yılan hikayesine!
Tenezzüh etmeye çıktık unutma ...
- Doğru, evet! (s.294)
“Berlin Hatıraları”nda şairden başka birinin anlatıcı konumunda olduğuna işaret eden “Civârı
yoklayadursun bizim alık keşşâf” dizesiyle Mehmet Âkif anlatının içindeki kahramanla kendini ayırır
sonra söz, kurgusal kahramana geri döner: “İlerde bir masa gördüm, dedim ki arkadaşa: /- Biraz
siperde otursak ... Geçer miyiz o başa? /- Neden? /- Görülmeyi sevmem de... /- Pek güzel, gidelim, /
Benim de vahdete kesretten az değil meylim.”(s.295) Arkadaşıyla kahveye oturmuş, etrafı
gözlemlemeye başlamış olan anlatıcının dikkatini mekân tasvirinden karşısında oturan bir Alman
aileye yönelttiği görülür. Eşi ve çocuğu ile bir masada oturan ve halinden yas tuttuğu anlaşılan fakat
acısını açığa çıkarmamak için temkinli olduğu da gözlenen Alman kadının mendilini gözüne
götürmesiyle anlatıcı zihninde kadınla konuşmaya başlar:
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- Ne var hicab edecek bunda ey zavallı kadın?
Değil mi bir anasın sen, ölen de evladın?
O haklı girye-i hicranı habse kalkışmak,
H u da bilir ki, hatadır... Günaha girme, bırak!
Bırak meraret-i ruhun buram buram insin ...
Boşanmadan dinecek bir bela mıdır ye'sin?
Seyirci farz ediyorsan muhiti matemine;
Yabancı hangi nazardır büka-yi mahremine?
Nihayet arkadaşım var, değil mi, sonra da ben?
Vebali boynuna olsun, eğer bu zanda isen! (s.296)
Anlatıcı karşısında oturan Alman kadını sadece uzaktan gözlemleyerek onun yas tuttuğuna hatta
savaşta ölen çocuğu için yas tuttuğuna dair çıkarımda bulunur. Burada çağrışımla beraber anlatıcının
zihnindekilerin aktarımında hem iç diyalog hem de iç monolog tekniğinin kullanımı söz konusudur.
Alman kadının acısından hareketle başlayan anlatım kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. Kafede
karşısında oturan alman kadın dolayısıyla anlatıcının zihnindeki çağrışımı tetikleyen anne ve yas
kavramı olur; böylelikle anlatıcı ülkelerinde yaşanan savaş acılarını ve Batı’nın bundaki rolü ile bu
duruma yaklaşımını sorgular. Alman anneyi Batı’nın temsil ettiği değerlerin ötesinde başka bir yere
konumlandırır. Çünkü I. Dünya Savaşı’nda bir müttefik olan Almanya’yı da başka bir yere
konumlandırmaktadır. Her ne kadar Almanya bir müttefik olsa da Müslümanın ölümüne sevinen
Hıristiyan bir yapının varlığı da yadsınamaz bir gerçek olarak dururken anlatıcı, Alman anneye ve
Almanların mücadelesine olumlu bakışı ile bu gerçeği görmezden gelmeyi tercih eder. Görmezden
geldiği gerçeğin yerine evladını yitirmiş acılı annenin özelinde Almanların bir müttefik olarak
Müslüman dünyaya anlayışlı, dostane bir tavır takınmasını ve birlik söylemlerine yer vererek inşa
etmek istediği başka bir gerçekliği yerleştirmek isteği söz konusudur. Bunun yanında Berlin’de
gözlemlediği mekânları İstanbul’daki mekânlarla karşılaştırması gibi anlatıcı, sanatta ve bilimde de
Alman kültürü ile kendi kültürünü karşılaştırma yolunu seçer. Ortaya çıkan tablo Almanların
bulunduğu ileri noktanın aksine Doğu’nun sanatta ve bilimde geri kalmışlığını göstermektedir.
Anlatıcının şiirin bu bölümünden itibaren odağını değiştirmeye başladığından ve farklı seslerin
şiirde yer aldığı bir yapıdan bahsetmek mümkündür. Bunu ilk olarak Batı’nın sömürge zihniyetini
İngiliz’in dilinden doğrudan aktararak gerçekleştirir:
Ne söyleyip duruyor, görmedin mi İngiliz'i:
“Üzülmeyin, yaşamaktan kesin ümidinizi!
“Hakikat ortada, ma'nası var mı evhamın?
“Bilirsiniz ki: Mısır, kainat-ı İslam'ın
“O sıska gövdesi üstünde adeta kafası;
“Diyar-ı Hind ise, göğsünde kalb-i hassası
“Sizinkiler de, kımıldanmak isteyen koludur.
“Ki boş bırakmaya gelmez, ne olsa korkuludur!
“Biz İngilizler olup hali önceden müdrik;
“O beyne pençeyi taktık, o göğse yerleştik.
“O halde bir kolu kalmış ki bizce çullanacak (s.307)
İngiliz’in söylemlerinin aktarılmasının ardından anlatıcının bakışının Çanakkale’ye, Boğaz’a
yöneldiği görülür; Boğaz’a seslenen anlatıcının aktardığı sahne ise Çanakkale’de devam etmekte olan
savaş meydanıdır:
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Huda rızası için söyle, pek perişanım!
Uzakta olmama rağmen civar-ı zarından,
Civarım inliyor avaz-ı ihtizârından!
Şu anda cebheni görmekteyim: Ateş yağıyor;
Bulutların biri binlerce yıldırım sağıyor!
Nigahı bin bu kadar mil mesafeden kavuran,
Alevleriyle beraber, o seyle karşı duran,
Karaltılar nedir, asker mi taş mı, gölge midir?
Huda rızası için, seçmiyor gözüm, bildir.
Ne taş, ne gölge, ne asker... Serab, korkuyorum,
Yığınla kül kesilen sırtlarında manzurum! (s.308)
Berlin’de olmasına rağmen -zihninde canlandırarak- Çanakkale’deki savaşı duyan ve gören
anlatıcının sesine bu kez bir başka ses karışır; bu, Çanakkale’de savaşan askerlerin sesidir. “-Korkma!
/ Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; / Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!”
(s.309) dizeleriyle başlayan ve devam eden ifadeler Çanakkale’de verilen savaşı düşünerek kaygılanan
anlatıcıya bir yanıt olarak okunur. Anlatıcı ise askerlerden aldığı yanıtın karşısında kaygısından arınır
ve ümit dolu bir şekilde sözü tekrar alır. Son söylediği söz ile de arkadaşı ile çıktığı gezintiyi
sonlandırır: “Haydi arkadaş gidelim” (s.310). Anlatıcının arkadaşı ile kahveye oturmalarından
kalkmak için söylediği söze gelene değin şiirdeki çatışmayı sağlayan Doğu-Batı karşıtlığı bu kez
farklı kişilerin seslerinin de araya girmesiyle işlenir.
Sonuç
Mehmet Âkif’in manzum hikâyelerinde “olay ve diyalog esasken” (Doğan 2000, 206) “Berlin
Hatıraları”nda anlatısallığın daha farklı bir yapıda kendini gösterdiği söylenebilir. Gerçek hayattan
beslenen ve uzun soluklu bir şiir olan “Berlin Hatıraları”nda anlatıcı Berlin’e dair izlenimler sunar;
fakat bunu yaparken geri dönüşlerle bilinçakışı tekniğini kullanarak zihnindeki farklı görüntüleri ve
birtakım meseleleri metnine yerleştirir. Şiirdeki anlatısallığın kendini en çarpıcı gösterdiği gösterdiği
nokta düşüncelerin ve duyguların -olay ağırlıklı olmasa da- hikâyeleştirilerek aktarılmasıdır. Mehmet
Akif’in diğer şiirlerinde önemli bir yer tutan bu tutum canlı tasvirlerle ve şiirin içinde farklı seslerin
duyulduğu olayların canlandırılmasını sağlayan diyaloglarla gerçekleşir. Şiirde anlatıların sadece
olaylara dayanmaması, izlenimlere olayların önünde yer verilmesi şiiri ayrıcalıklı kılar. Anlatıcı
sadece izlenimleri ile varolmaz aynı zamanda olayların içinde bulunan hikâye kahramanıdır. Hem dış
dünyaya hem de iç dünyasına dair verileri yapıt-içi okur ile paylaşır. Şiirde var olan her şey onun
sahip olduğu hâkim bakış açısı ile görülür. Şiirdeki yer alan temalar bağlamında değerlendirildiğinde
“Berlin Hatıraları”nda Mehmet Âkif Ersoy diğer anlatı şiirlerinde olduğu gibi sosyal gerçekçi bir tavrı
benimser. Şiirini Berlin seyahatinde görüp kurgulayan Âkif mekân, insan ve zihniyet konusunda
Alman ve Türk kültürünü karşılaştırma yolunu seçer. Bu şiirde de –diğer şiirlerinde olduğu gibisosyal hayatı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serer. Dile getirdikleri sadece sosyal hayatla da kalmaz
savaşın özellikle Müslüman toplumlar üzerinde yarattığı tahribatı ve Batı’nın sömürge zihniyeti de
şiirde kendine yer bulur.
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İSTİKLAL MARŞIMIZDA “İSTİKLAL” KAVRAMI
Nurullah ÇETİN

Abstract
Our National Anthem is a text that primarily and historically interprets the spirit of our National
Struggle. At the same time, it is a universal identity document that remains valid and up-to-date today.
In our period of National Struggle, our people were divided into two. Some of them wanted to live in
British mandalism, that is, under the rule of the British, through the channel of the Society of British
Lovers. Some of them defended American mandalism through the Wilson Principles Association,
some of them defended French, some Italian, and some defended Communist Russian mandalism.
These segments, who had lost their faith, trust, trust in themselves, their nation and their Allah,
their self-confidence had been destroyed, and those who were connected to this world and life with
their stomachs and personal interests had consented to surrender, voluntary slavery. These were a dry
crowd that had lost consciousness of being a nation.
On the other hand, nationalist forces such as Gazi Mustafa Kemal Atatürk and Mehmet Akif
Ersoy, who are clean Muslim Turkish sons who have jul-ing halal milk, wanted an independent
national Turkish State in response to capitulation, slavery, colonial rule and mandalism, and fought for
it.
Therefore, on Mars the word of our independence, and occupying Western states and Western
imperialist lackeys among the representatives of the Crusader states in the US and collaborators,
submission, Slavery, and slavery as a reaction against the proposal, refers to an approach that
envisions full independence in all areas.
Mehmet Akif introduced the concept of independence in the name of the anthem in order to
specifically emphasize that our National Struggle is a war of independence against surrender and
slavery.
during the occupation period between 1919 and 1922, the independence of the Turkish nation in
all areas was decayed or about to be destroyed. Akif is in a defensive position that wants to restore the
independence of the Istiklal Anthem and the basic values of the Turk in both national and religious
terms. He wanted the independence of Islamic values such as azan, temple, religion, Allah, faith, halal
with Turkish national identity values such as freedom, flag, homeland, homeland, nation, hero Turkish
race. Because the independence of these concepts, which express our Turkish-Islamic identity values,
either did not exist or was about to disappear.
Key words: National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, National Struggle, mandalism, Western
imperialism, crusader, nationalist Turks
İSTİKLAL MARŞI’MIZIN ANAHTAR KAVRAMI: “İSTİKLAL”
İstiklal Marşımızın anahtar kavramı, metnin anlam, duygu, heyecan ve çağrışım yükünü taşıyan
ana kolon, ana direk “istiklal” kavramıdır. Bu yazıda Mehmet Akif Ersoy’un millî marşımızda bu
kavramı hangi bağlamda kullandığı, bu kavrama ne gibi anlamlar yüklediği, neleri kastettiği ve istiklal
kavramına hangi alanlarda vurgu yaptığı hususlarına açıklık getirilecektir.


Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı, e-mail: ncetin64@hotmail.com, Ankara-Türkiye.

708

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İstiklal” Kavramı: “İstiklal”, kelime anlamı itibariyle Arapça bir kelime olup “bağımsızlık”
demektir. Terim anlamı itibariyle ise, “kendi başına olmak, kimseye bağlı olmamak, müstakil,
bağımsız olmak, kendi başına bağımsız fikir ve görüş sahibi olmak, kendi kendine iş görmek,
başkasının emrine ve fikrine tabi olmamak demektir. İstiklal bir devletin kendi dahilî ve haricî işlerine
diğer devletin müdahalesini bertaraf etmek hakkıdır. Ferdin istiklaline hürriyet denir.1
İstiklal, bilâ-merci hâkim ve âmir olma, bilâ-rücû keyfî iş görme, başlı başına müstakil olma,
murahhaslık, mutlaku’r-re’y, sahib-i ihtiyarlık demektir. Galatı istiklaliyyet.2
Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’mızdan Önce “İstiklal” Kavramına Yer Verdiği Başka
Metinleri:
Mehmet Akif, istiklalci bir Türk şairidir. Sadece İstiklal Marşımızda değil, başka şiir ve
yazılarında da bu kavrama özellikle vurgulu bir şekilde yer verir. Bunlara bazı örnekler verelim:
Süleymaniye Kürsüsünde:
“Azıcık bilmek için kadrini istiklâlin,
Bakınız çehre-i meş’ûmuna izmihlalin”3
(İstiklalin değerini birazcık olsun anlayabilmek için bazı devletlerin, milletlerin yıkılış, yok oluş,
ortadan kalkış ve dağılış süreçlerinin uğursuz yüzüne bir bakınız.)
Mısralarında bağımsızlığın değerini bilmek için özellikle bazı İslam ülkelerinin yenilgilerine,
Haçlı Siyonist devletlere Müslüman milletlerin esir oluşlarına, sömürge yönetimi altında
köleleştirilmelerine bakmak gerektiğine işaret ediyor.
Bir başka şiirinde geçen:
“Fakat ahlâkın izmihlali en müthiş bir izmihlal;
Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.”4
Mısralarında da bir milletin istiklalini kaybetmesinin en önemli sebepleri arasında, o milletin
ahlakî değerlerini kaybetmesini gösterir. Ahlak bakımından çöken, çürüyen milletler istiklallerini de
milliyetlerini de kolayca kaybedebiliyor. Çünkü istiklali koruma içgüdüsünü besleyen temel değer,
imandır, vatan, millet, devlet, bayrak sevgisidir, ahlaki değerlerdir.
“Asım” adlı eserinde yer alan şu mısralar, onun istiklalci kişiliğini kuvvetli bir şekilde ortaya
koyuyor:
“Doğduğumdan beridir, âşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!”5
“Altın lale”, para, makam, şöhret gibi maddi menfaatleri temsil eden bir simgedir. Buna göre
maddi menfaatler karşılığında teslim olmak, köle olmak bir kişiye, bir millete; hele Türk milletine hiç
yakışacak bir durum değildir. İstiklal, kişisel menfaatler için millî ve dinî, maddi ve manevi
kutsallarından vazgeçmemektir.
Zira kişiye de millete de şahsiyet veren değer, maddi menfaatler karşılığında istiklalinden,
bağımsızlığından vazgeçmeme şuurudur. Ruhun özgürlüğü ve istiklali, bedenin haksız hukuksuz
maddi taleplerine esir olmamaktır.
“Umar mıydın?” adlı şiirnde geçen şumısralara bakalım:
“Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl…
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!”6

1

Türk Hukuk Lügati, Kurul, Maarif Matbaası, Ankara 1944, s.170
Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, hzl. Recep Toparlı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, s.672
3
Safahat, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 11. baskı, İstanbul 1977, s.181.
4
A.g.e.,s .307
5
A.g.e.,s. 400
6
A.g.e. s, 456
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Burada Türk milletinin ahlaki değerleri yok olunca istiklalinin de olmayacağı sonucunu
çıkarıyor. Zira Türk’ün istiklalini koruması ancak ahlakî, millî ve manevî değerlere sahip olmasıyla
mümkün olacaktır.
Akif, Süleymaniye Kürsüsünde adlı eserinde batıdan sadece bilim ve teknoloji alan ama kendi
millî ve manevî değerlerine bağlı kalan Hindistanlı gençlerden söz ederken şu mısralara da yer verir:
“Böyle evlat okutan milletin istikbali,
Haklıdır almaya âğûşuna istiklali.”7
Akif, Kastamonu’da, Nasrullah Camii’nde, 1920 yılında verdiği bir vaazında şöyle demişti:
“İslam tarihini şöyle bir gözümüzden geçirecek olursak cenupta (Güneyde), şarkta (Doğuda),
şimalde (Kuzeyde), garpta (Batıda) yetişen ne kadar Müslüman hükûmetleri varsa hepsinin tefrika
(bölünme, ayrılık) yüzünden aralarında hâdis olan (ortaya çıkan) fitneler, fesatlar, nifaklar, şikâklar
yüzünden istiklallerine veda ettiklerini, başka milletlerin esareti altına girdiklerini görürüz.”8
Buna göre İslam devletlerinin yıkılmasının, dağılmasının, Batılı Haçlı Siyonist emperyalist
devletlere esir ve sömürge olmasının yani istiklallerini kaybetmesinin en önemli sebepleri arasında
kendi aralarında ayrılığa düşmeleri, bölünüp parçalanmaları, aralarında üreyen fitne ve fesatlar
yüzünden birbirlerine düşmeleridir.
Kastamonu kazalarında verdiği bir vaazında da Akif, şöyle der:
“Ey Osmanlı Müslümanları! Allah aşkına bizim düştüğümüz mahkûmiyete sakın sizler de
düşmeyiniz. Saltanatınızın, istiklalinizin kıymetini biliniz. Çünkü dünyada onsuz yaşamak, meğerse
yaşamak değilmiş. Biz bunu pek acı, pek uzun tecrübelerden sonra anladık. İnşallah siz o tecrübelere
maruz kalmazsınız.”
(….) Maamafih bu kadar tazyike (baskıya) rağmen Müslüman gençleri arasında istiklal, hürriyet
fikirleri uyanmaya başladı. Son zamanlarda Mecusilerin aklı başında olanlarıyla anlaşmak hususunda
hayli muvaffakiyetler elde ettik. Cenab-ı Hakk’ın günün birinde gerek bizi, gerek bütün âlem-i İslam’ı
esaretten kurtaracağına yakînimiz vardır. Ancak o saadetli günlerin pek uzak bir âtiye (geleceğe)
kalmaması için sizlerin istiklalinize, kuvvetinize sahip olmanız elzemdir.”9
Burada da istiklal kavramının bir milletin ve devletin hayatında ne kadar önemli bir yere sahip
olduğu, istiklali olmayan milletlerin hayatının hayat olmadığı; mutlu, şahsiyetli, hür bir hayatın ancak
istiklale bağlı olduğu etkili bir şekilde ifade edilmektedir.
Bir yazısında ise istiklal kavramını şu bağlamda kullanmaktadır:
“Sa’y ve amel efrâd-ı insaniyyeyi medeniyete îsal edecek, bütün akvâmın hayatını, istiklalini
kâfil olacak esasların en mühimmi suretinde telakki olunmak zaruridir.”10
Mehmet Akif’te Şahsiyet İstiklali:
Şahsiyet istiklali, bir kişinin kendi kişiliğini her türlü dış etken ve baskılardan bağımsız kılması,
kişisel menfaat beklentisi ve korku endişesiyle inanmadığı, benimsemediği bir şeyi yapmamasıdır.
Kendi özgün kişiliğini koruması, kendine özgü duygu, düşünce ve eylemlerinde hür ve bağımsız
olması, kişiliğini başkalarının emrine vermemesi, bağımlı bir kişilik halinde olmamasıdır.
Bu bağlamda Mehmet Akif, yazı ve şiirlerinde yer verdiği ve savunduğu istiklal kavramına bizzat
hayatında da yaşayarak yer vermiştir. O hayatı boyunca istiklalci bir kişiliğe sahip olmuştur. Hayatı
boyunca Allah’tan başka kimseye boyun eğmemiş, düşünce, duygu ve eylemlerinde başkalarına göre
tavır almamış, başkası ne der kaygısı gütmemiş, korku ve beklentilerine esir olmamış, doğru bildiğini
ve bütün kabullerini her ortam ve şart altında söylemekten ve yapmaktan çekinmemiştir.
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Bu doğrultuda Akif, hür düşünceli, bağımsız, sahih münevver bir Türk aydınıdır. Gördüğü
yanlışları, kötülük ve olumsuzlukları eleştirmekten ve doğru bildiklerini teklif etmekten
çekinmemiştir.
Nitekim onun şahsiyet istiklaline örneklik oluşturacak çok özgün bazı olaylar yaşamıştır.
Akif, İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olunurken Cemiyetin önceden belirlediği ve üye olan
herkese imzalattırdığı yemin metnini okur ve bunu kabul etmez. Zira yemin metninde “Cemiyetin
bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat etme mecburiyeti vardır. Akif bunu şahsiyet istiklaline aykırı
bulur ve “Ben Cemiyetin emr-i marufuna biat ederim. Mutlak surette söz veremem ve yemin
edemem” der. Yani sadece iyi ve faydalı gördüğü emirlerine uyacağını, zararlı ve yanlış gördüğü
emirlerine uymayacağını belirtir. Cemiyet de sadece Akif için olmak üzere yemin metnini onun
istediği şekle çevirmiştir.11
Böylece Akif, sürüye tabi bir koyun, bir mankurt olmadığını, körü körüne biat etmediğini,
sorgulayan, eleştiren, eleyen, akleden, doğruyu yanlışı düşünen, gerektiğinde tavır koyabilen bağımsız
bir aydın kişiliğine sahip olan bir istiklalci olduğunu göstermiştir.
1914 yılında Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sıralarında Sebilürreşad dergisi yazıhanesinde
oturmuş, bir arkadaşıyla evden getirdiği kuru fasulyeyi yemekte olan Âkif’e, İttihat ve Terakki
iktidarının Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı)’nden bir mektup gelir. Mektupta, bakanın selam
ettiği ve yazılarında o kadar ileri gitmemesi gerektiği yazmaktadır. Zira Akif, bağımsız, korkusuz,
sadece hak ve hakikatı söyleyen şahsiyetli bir aydın olarak İttihat ve Terakki Partisi hükümetinin
yanlışlarını, halk açken kendilerinin lüks ve israf içinde yaşamalarını korkmadan eleştiren yayınlar da
yapıyordu. Âkif gelen bu haber karşısında pür hiddet yerinden fırlar ve şöyle haykırır:
“Bakanına söyle, kendilerini düzeltsinler! Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben fasulye
aşı yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam.”
Âkif’in, arkadaşı Eşref Kuşcubaşı’na sık sık söylediği şu söz de onun bu karakterini yansıtır:
“Allah’ın en çok sevdiği emek, zalime doğruyu söylemektir!”12
İstiklal Marşımızda “İstiklal” Kavramının Yer Alış Sebebi:
İstiklal Marşımız öncelikle ve tarihsel bağlamda Millî Mücadelemizin ruhuna tercüman olan bir
metindir. Aynı zamanda günümüzde de geçerliğini ve güncelliğini koruyan evrensel bir kimlik
belgemizdir. Millî Mücadele dönemimizde halkımız ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı İngiliz Muhipleri
Cemiyeti kanalıyla İngiliz mandacılığını yani İngilizlerin yönetiminde yaşamayı, bir kısmı Wilson
Prensipleri Cemiyeti kanalıyla Amerikan mandacılığını, bir kısmı Fransız, bir kısmı İtalyan, bir kısmı
da Komünist Rus mandacılığını savunmuşlardı.
Kendilerine, milletlerine ve Allah’larına imanını, güvenini, itimadını kaybetmiş, özgüveni yok
olmuş, bu dünyaya ve hayata salt mideleriyle, kişisel menfaatleriyle bağlı olan bu kesimler
teslimiyetçi, gönüllü köleliğe razı olmuş, millet olma bilincini kaybetmiş güruhu temsil ediyordu.
Öbür tarafta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy gibi bu milletin içinden
çıkan, helal süt emmiş temiz Müslüman Türk evlatları olan Kuva-yı Milliyeciler teslimiyetçiliğe,
köleliğe, sömürge yönetimine ve mandacılığa tepki olarak bağımsız millî Türk Devletini istediler ve
bunun için mücadele ettiler.
Dolayısıyla marşımızdaki ”istiklal” kelimesi, hem haricî bedhâh olan işgalci Batılıların, hem de
dahilî bedhâh yani emperyalist Haçlı Batılı Devletlerin içimizdeki temsilcisi ve işbirlikçisi olan
mandacıların teslimiyet, esaret ve kölelik teklifine karşı bir tepki olarak, her alanda tam bağımsızlığı
öngören istiklalci bir yaklaşımı ifade eder.
Mehmet Akif, Millî Mücadelemizin teslimiyetçiliğe ve köleliğe karşı bir bağımsızlık savaşı
olduğunu özellikle vurgulamak için marşın adına “istiklal” kavramını koydu.
1919-1922 yılları arasındaki işgal döneminde Türk milletinin her alanda istiklali yok edilmişti ya
da yok edilmek üzereydi. Akif, İstiklal Marşı’yla Türk’ün hem millî hem de dinî mahiyetteki temel
11
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değerlerinin istiklalini geri isteyen savunmacı bir konumdadır. Hürriyet, al sancak, nazlı hilal, yurt,
vatan, millet, kahraman Türk ırkı gibi Türk millî kimlik değerleriyle ezan, mabed, din, secde, Hak,
iman, helal gibi İslamî değerlerin istiklalini istedi. Zira Türk-İslam kimlik değerlerimizi ifade eden bu
kavramlarımızın istiklali ya yoktu ya da yok olmak üzereydi.
İstiklal Marşımızda İstiklal Teriminin Anlam Katmanları:
İstiklal Marşımızda “istiklal” terimi, altta ayrı ayrı açıklanacağına göre millî ve dinî
değerlerimizin bağımsızlaştırılması anlamında kullanılmıştır. Bu anlamlarına göre İstiklal Marşımız,
bizim kimliğimizin zeminini oluşturan Türk–İslam değerlerinin istiklalinin korunması gerektiğini
ifade eden bir metindir. Zira biz Millî Mücadelemizi bu temel değerlerimizin bağımsızlığını geri
almak ve korumak için verdik. Eylem planında ortaya koyduğumuz Millî Mücadele ile söylem
planındaki İstiklal Marşımız, birbirini bütünleyen iki millî kurucu değerimizdir.
İstiklal Marşımız, Millî Mücadelemizin ruhuna, bilincine ve amacına tercüman olan bir belgedir.
Bizim millî andımızdır, Türk-İslam varlığımızı ifade eden, garanti altına alan bir kimlik belgemizdir.
Salt tarihsel değil, aynı zamanda evrensel bir niteliği ve işlevi olan, tam bağımsız ve bağlantısız millî
Türk Devletimizin kurucu belgelerinden biridir. Anayasamızda değiştirilemez, değiştirilmesi teklif
dahi edilemez millî marşımızdır.
Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşımızda “istiklal” terimiyle özgürleşip bağımsızlaşmasını
istediği değerlerimizi ayrı ayrı açıklayalım:
1.Hakkın İstiklali:
İstiklal Marşımızın hem adında hem de, “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” mısraında
“istiklal” kavramına özellikle yer verilmiştir. Bu kavramın üzerinde durulmasının ve özel olarak
seçilmesinin bir sebebi vardır; o da işgal döneminde her alandaki istiklalimizin yok edilmiş olması ve
bizim onu tekrar geri alma arzumuzdur.
İstiklal Marşımızın 8. mısraı, bu metnin bir bakıma özeti ve aynı zamanda mısra-ı bercestesidir.
“istiklal” kelimesi de marşımızın anahtar kavramıdır. Marşımız boyunca üzerinde durulan millî ve
manevî değerlerimiz bu mısrada adeta özetlenmiştir.
Marşın bütününü gözeterek bu mısra iki boyutlu olarak açıklanacaktır.
Mısra içeriğinin 1919-1922 yılları arasındaki Millî Mücadele dönemindeki göndermeleri olduğu
gibi günümüze ve geleceğe de hitap etmektedir.
Hakka tapmak: Bu ifadenin anlam alanı oldukça geniş ve zengindir. Şairin “Hak” terimine
yüklediği anlamlar şunlardır:
Allah ve İslam: Bu anlamına göre Türk milleti tarih boyunca hep gerçek ve tek bir yaratıcıya
tapmıştır. İslamiyet’ten önce biz Türkler çoğunlukla Gök Tanrı dinine inanıyorduk. “Biz her millete
bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/36) ayeti gereğince biz Türklere de bir peygamber ve sahih,
semavi bir din geldi o da Gök Tanrı dini idi. Ancak zamanla diğer dinler gibi bozuldu, büyük ölçüde
kayboldu, bugün bazı özellikleri kaldı. Bu dinden sonra biz Türkler yine büyük çoğunluğumuzla en
son hak din olan İslam’a girdik. Zira şu anda tek hak din İslam’dır. “Kuşkusuz Allah katında din
İslâm’dır.”(Al-i İmran, 19).
Dolayısıyla İslamiyet’ten önce Gök Tanrı dini döneminde tek bir Tanrıya, İslamiyet’te de tek
Hak Allah’a inandık. Batıl tanrılara inanmadık. Ancak ülkemizi işgal eden İtilaf Devletleri adını alan
o dönem için son Haçlı ordusu, bizim Hak Tanrımızın yani Allah’ımızın dini olan İslam’ı yok edip
yerine batıl dinleri olan Hristiyanlığı dayattılar. Allah’ı bırakıp kendilerine tapmamızı istediler. Bizi
kendilerine kul edinmek istediler.
Biz ise özgürlüğü kula kullukta değil, tek hak yaratıcı olan Allah’a kullukta bulmuş bir milletiz.
İşgalcilerin bu dayatmalarına karşı biz de Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün yolbaşçılığında
verdiğimiz kutlu ve kutsal Millî Mücadele ile batıl Batıya değil, Hakk’a tapmaya devam edeceğimizi
güçlü bir irade ile beyan ettik. Böylelikle Millî Mücadele ile biz, tek hak yani tek gerçek yaratıcı olan
Allah’a ve tek hak din olan İslam’a taptık. Tek gerçeğe ve hakikata bağlı olan Türk milletinin
kıyamete kadar istiklal içince bağımsız yaşaması onun en doğal hakkıdır.
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Hak, hukuk, adalet, medeniyet, insanlık değerleri: “Hak” kelimesinin ikinci anlamı da hak,
hukuk, adalet, insanlık değerleri demektir. Hakka tapmanın bu anlamına göre biz Türkler, tarih
boyunca özellikle Osmanlı Devleti boyunca idare ettiğimiz farklı dil, din, kültür, coğrafya sahibi
başka milletlere hep adaletle, hakkaniyetle muamele ettik. Zulmetmedik, haksızlık yapmadık.
Dolayısıyla bu konuda da alnı açık olan Türk milletinin kıyamete kadar müstakil yani bağımsız
kalması onun en doğal hakkıdır. İşgalcilerin bize dönük olan haksız hukuksuz işgallerini ve
zulümlerini tarih boyunca hakka hukuka tapan biz Türklerin kabul etmesi, sineye çekmesi mümkün
değildi. Bu yolda İstiklal cidalini başlattık ve başardık.
Batılın zıddı olan her şey: “Hak” kelimesi batılın karşıtı olan her şeydir. Bu çerçevede batılın
zıddı olan hak anlamlar da şunlardır:
-Doğru: Yanlışın zıddı doğru olan her şey haktır. Bu bağlamda mesela emperyalist, saldırgan,
yağmacı, yerli kültür ve medeniyetleri reddedici, yok edici modern Batı kültürü yanlıştır. İnsanî, millî
ve İslamî değerler üzerine inşa edilen Türk-İslam kültürü doğrudur. Ülkemizi işgal eden Haçlı
ordularının bir amacı, Anadolu toprakları üzerinde 1071’den beri insanî, millî ve İslamî temeller
üzerine kurguladığımız zarif, güzel, Türk-İslam kültür ve medeniyetini yok edip yerine Batının batıl
kültürünü dayatmak istediler. Biz de cihad olarak gördüğümüz Millî Mücadele ile doğru yani hak olan
Türk-İslam kültür ve medeniyetine bağlılığımızı bildirdik. Hatta haykırdık.
-Pay, hisse: “Hak” kelimesinin bir anlamı da pay ve hisse demektir. Bu kavram, “ekonomik
istiklal” kavramıyla açıklanabilir. Bir milletin kendi vatanındaki bütün ekonomik kaynakların sadece o
milletin tasarrufunda olması, yabancı devlet, şirket, kişi ve kurumların gasp etmemesi,
yağmalamaması, talan etmemesidir. Ya da ekonomik kaynakların yabancıların eline geçmesine izin
vermemektir.
Misak-ı millî sınırları içinde kalan vatanımız bizim hissemizdir, payımızdır. İşgalci Haçlı
devletler bu hakkımızı gaspetmiştir. Biz de Kuva-yı Milliye ile bir Millî Mücadele vererek bu
hakkımızı geri alma mücadelesi verdik. Hakka tapmak ifadesini bu bağlamda yorumlarsak, hakkımız
olan vatanımıza taptık yani hakkımız olan vatanımıza sadakatle bağlı kaldık, onu geri almak için her
şeyi göze aldık.
Ahmed Hamdi Aksekili Akif’in vatanseverliği hakkında şunları söyler: ”Akif bütün manasıyla
vatanperverdi, dindardı. Onu titreten bir şey varsa, vatanın parçalanması, millî birliğin bozulması,
İslam’ın ayak altında sürünmesi idi.”13
2.İnsanî ve Millî İstiklal:
İstiklal Marşımızın şu iki mısraında hem genelde insanî manada hem de sosyolojik anlamda millî
manada istiklal kavramına yer verilir.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
(1.İnsan olarak ben, öncesiz zamanlardan beri hür yaşadım, bundan sonra da hür yaşarım. 2.
Türk milleti olarak ben, en eski zamanlardan, tarihte var olduğum günden beri hür yaşadım, kimsenin
sömürgesi ve kölesi olmadım, bundan sonra da olmam ve böyle yaşayacağım. Hangi aklını yitirmiş
çıkıp da beni bu saatten sonra köle ve sömürge yapmaya kalkacak acaba? Ben bu cür’ete şaşarım.)
Bu iki mısrada istiklal kavramını hürriyet, özgürlük bağlamında iki boyutlu olarak
yorumlayacağız.
1.İnsani bağlamda hürriyete dayalı istiklal: Bu anlamıyla insan ezelden beri hürdür. Ezel,
öncesizlik demektir. Zamanın bir başlangıç noktasının olmamasıdır. Zaman bakımından öncesiz yani
başlangıcı olmayan, doğmamış olan Allah’tır. İnsan ruhları da önce ezelî olan Allah’la beraberdi.
Allah insanlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Diye sordu. İnsan ruhları da “evet” dediler. Bu bir
sözleşme idi. Allah da insan ruhlarının verdiği bu sözü tutup tutmayacaklarını sınamak üzere
bedenlere büründürüp dünyaya gönderdi. Dolayısıyla ezelden beri insanlar başka insanların kölesi,
esiri değildi, Allah ile birliktelikten oluşan bir özgürlük alanında idiler. Bu çerçevede “Ben ezelden
13
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beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” Mısraının bir anlamı budur. Buna göre işgal devletlerinin ülkemizi
işgal ederek bizi esir, köle edinmeye çalışmalarının insan olarak doğamıza aykırı bir eylem olduğunu
vurgulamaktadır.
2.Millî bağlamda hürriyete dayalı istiklal: Bu mısradaki “ben” kelimesi aynı zamanda mecaz-ı
mürsel sanatıyla “biz” yani Türk milleti anlamında kullanılmıştır. Buna göre Akif, “Biz ezelden
beridir hür yaşadık, hür yaşarız.” Demek istemektedir. Türk milletinin her zaman hür yaşadığı, bundan
sonra da hiçbir emperyalist işgal gücünün Türk’ü bu hürriyetinden mahrum edemeyeceği, esir ve köle
edinemeyeceği vurgulanmaktadır.
İkinci anlamına göre buradaki “ezel” kelimesini düz anlamıyla zamanın öncesizlik boyutu
anlamıyla almıyoruz. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan beri hep hür ve bağımsız yaşadığı,
başka milletlerin boyunduruğu altına girmediği şeklinde anlayacağız. Türk milleti, tarih boyunca bu
coğrafyada doğrudan doğruya sömürge olmamış tek millettir. Dolayısıyla şair, bu durumu kuvvetle
vurgulayarak mübalağa sanatıyla zamanda öncesizlik demek olan ezelden bu yana hür yaşamış,
sömürge olmamış bir millet olduğumuzu ifade eder. “hür yaşarım” ifadesiyle de bundan sonra da öyle
kalacağımızı, hür, müstakil bir millet olacağımızı, emperyalist batılı devletlerin sömürgesi olmamakta
kararlı olduğumuzu büyük bir inançla haykırıyor.
Bu iki mısraın yazılmasına sebep olan kaynaklardan biri, 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti
ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr antlaşmasıdır. Burada “çılgın”, ülkemizi işgal eden İtilaf
devletleridir, yani batıdır, Avrupa’dır, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Amerika’dan oluşan
Haçlı dünyasıdır. Bu çılgın emperyalist Batının bizi “zincire vurması” ise Sevr antlaşması, program ve
projesidir.
Bu Sevr paçavrasında Türk milletine devlet olarak sadece orta Anadolu’da Adapazarı, Bilecik,
Bolu, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Merzifon,
Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri gibi yerlerden oluşan küçük bir bölge veriliyor;
diğer yerler Haçlılar tarafından paylaşılıyordu. Böylece Türkler, zincire vurulacak ve Anadolu
ortasına küçük bir bölgeye hapsedilecek, orada bir süre tutulup sonra yok edilecek vahşi hayvanlar
gibi görülmektedir.
Âkif’, Sevr paçavrasının bizi esaret altına almak istemesine tepki duyarak, Türk milletinin her
zaman hür yaşamış ve hür yaşama azminde olan bir millet oluşunu haykırıyor.
“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”
mısraında Türk milletinin sömürgeleştirilmesinin imkânsızlığı imgesi vardır. Kudurmuş bir
şekilde her şeyi göze alarak üzerimize çullanan, aklını, şuurunu, realist düşünme kabiliyetini
kaybetmiş işgalci batılı haçlı ordularıdır. Şair, onların bu davranışını çılgınlıkla ifade ediyor.
Yakalanıp tutulan hayvanları ya da esir edilmek istenen insanları hapsetmek için zincire vururlar.
Ellerini ayaklarını zincirle bağlarlar. İşgalci güçler de Türk milletini zincire vurarak esir etmek,
sömürgeleştirmek, kıskıvrak kıskaca alıp, köleleştirmek istemektedir. Fakat şair, böyle bir çılgınlığa
sadece “şaşarım!” diyerek bunun imkânsızlığını, düşünülmesinin bile saçmalığını ve mantıksızlığını
dile getirmektedir.
3.Siyasi İstiklal:
Bir devletin idaresinde o devletin milletinin bağımsız siyasi iradesinin hâkim olması siyasi
istiklaldir. Yani bağımsız bir devletin başka bir devletten, yabancı bir kişi ya da odaktan emir
almaması, anayasasını ve kanunlarını kendi milletinin bağımsız iradesiyle yapması, kendi kendini
bağımsız olarak idare etmesi demektir.
Bizim için siyasi istiklal, Türk milletinin sahibi olduğu kendi vatanında, kendi milletinin
idaresine kendi bağımsız siyasi iradesini hâkim kılması demektir. Ancak işgalle birlikte vatanımız
bizim olmaktan çıktı. Osmanlı Devletinin siyasi istiklali ortadan kalktı. 16 Mart 1920 günü İngilizlerin
Osmanlı Devletinin siyasi temsilcisi bir kurum olan Meclis-i Mebusanı basmasıyla devletimiz
dağıtıldı. Devletin ve milletin yönetiminin işgalcilerin kontrolüne geçmesi ile bağımsız millî irademiz
ve bağımsız siyaset ve idaremiz yok edildi. Bu ortamda Akif, Türk milletinin siyasi istiklalini tekrar
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geri alması isteğini İstiklal Marşı’yla dile getirdi. Biz de Millî Mücadele ile siyasi istiklalimizi geri
alma çabasında olduk ve aldık.
Mehmet Akif’in “İstiklal Marşı” ile Atatürk’ün “ya istiklal ya ölüm” uranı aynı anlam ve içeriğe
sahiptir. Sivas Kongresinde alınan “Manda ve himaye kabul edilemez” ilkesi, istiklal kavramının
açıklamasıdır.
Akif, vatan kavramına siyasi istiklal bağlamında bir anlam yüklemiştir: “Ben o toprağa vatan
derim ki üstünde milletimin devleti hükümranlık icra etsin, böyle bir toprak üstünde küçük bir kulübe
kâfidir.”14
Falih Rıfkı Atay da Mehmet Akif’in asıl davasının Türkün istiklali olduğunu şöyle ifade eder:
“Birçok fikirlerde birleşemediğimiz Akif’in bizden asla ayrılmayan tarafı, şerefli ve müstakil bir
millet görmek olmak davası idi.”15
Ayrıca Mütareke döneminde Mehmet Akif Ersoy’un dergisi olan Sebilürreşad’ın 437. sayısında
Türk milletinin siyasi istiklaline şöyle vurgu yapılıyordu:
“Türklerin yirmi beş asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millet oldukları tarihen müsbet
bir hakikattır. Türkler istiklalsiz yaşayamaz.”
4.Bayrak İstiklali:
Türk bayrağı siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî istiklalimizin sembolüdür. İşgal döneminde
Türk bayrağının da istiklali yok edilmişti. Akif özellikle iki mısrada Türk bayrağının bağımsızlığa
kavuşturulması gereğini kuvvetle vurgular ve şöyle der:
“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!”
(Ey nazlı Türk bayrağı! Ne olur kurban olayım kaşlarını çatma, yüzünü ekşitme, bize kötü kötü
bakma. Bu kahraman Türk ırkına bir gülümse. Neden böyle sert bakıyorsun ve öfkelisin?)
“Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;” mısraıyla da Türk bayrağının özgürleşmesi yani
Türk vatanı olan Anadolu ve Trakya semalarında nazlı nazlı dalgalanması gereken tek bayrağın Türk
bayrağı olması gerektiğini, başka bayraklara izin verilmemesi talebini dile getirir.
“Hilâl” simgesi, teşhis sanatından da yararlanılarak millî bağımsızlığı temsil etmek üzere belirgin
kılınıyor. Hilâl, yeni ay demektir. Yeni doğmuş, ince çatılmış kaşa benzer. Fakat 26. ve 27.
gecelerdeki aya da “hilâl” denir. Bu, ayın batmaya yüz tuttuğu zamanlardır. Bu durumda Türk millî
varlığının batmak üzere olduğu zamanlar, bu incelmiş aya benzetilmektedir. Çehresini çatmış ay da
kızgın, sinirli, öfkeli bir hâli ifade eder.
Yani millî bağımsızlık, Türk milletine kendine sahip çıkmada gevşeklik gösterdiği için kaşlarını
çatmaktadır. Ayrıca, Millî Mücadele bir yönüyle hilâl-salîb (haç) yani Müslümanlık-Hristiyanlık
savaşıdır. Dolayısıyla hilâl, aynı zamanda tüm İslam dünyasını, İslamlığı temsil eden bir simgedir.
“Hilal” kelimesini oluşturan harflerle “Allah” kelimesi de yazılır. Yani her iki kelimenin harfleri
aynıdır. Dolayısıyla biz, minarelerimizin ucuna hilal motifini koyarken aslında oraya simgesel olarak
“Allah” kelimesini ve onun temsil ettiği değerleri yazmış oluyoruz.
Burada hilal, mecaz-ı mürsel sanatıyla Türk bayrağını temsil eder. Hilal, Türk bayrağının bir
parçasıdır. Parça söylenerek bütün kastedilmiştir. Bayrağın nazlanması, millî bağımsızlığın Türk
milletinden uzaklaşır gibi olmasının imgesidir.
Ayrıca nazlı hilalin surat asmasının (çehresini çatması) sebeplerinden biri de o zaman işgal
döneminde ülkemizde bazı şehirlerimizde, sokak, cadde ve değişik kurumlarımızda Yunan, İngiliz,
Fransız, İtalyan, Amerikan bayraklarının, başka yabancı bayrakların da asılmış olmasıdır. Özellikle
İzmir, İstanbul gibi şehirlerimizde bol miktarda her yere yabancı bayrakları asılmıştı.
İşgalciler İstanbul’a girdiği zaman Rumlar, Beyoğlu’nda dükkân ve mağazalarını Yunan
bayraklarıyla donatmışlardı.
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Maraş’ta Fransız bayrağı asılmıştı mesela. Nazlı hilalimiz yani Türk bayrağımız bunun için surat
asmaktadır. Ülkemizde başka bayrakların, başka hâkimiyetlerin varlığına katlanamamaktadır.
Dolayısıyla Millî Mücadelemiz, Türk bayrağının bu vatan toprakları üzerinde özgürce
dalgalanması mücadelesidir. Nazlı hilalimiz olan bayrağımız, yerine bir başkası gelince ya da yanında
bir kuma olunca kaşlarını çatmaktadır.
Bir de nazlı hilal, nazlı sevgiliye, geline benzetiliyor. Divan edebiyatımızda sevgilinin kaşları
hilâle benzetilir. Türk bayrağı da Türk milletinin sevgilisidir. Divan edebiyatında sevgili, âşığına karşı
daima tegafül, kayıtsızlık hâlindedir. Kaşlarını çatarak ters ters bakar ve yüz vermez. Nazlıdır,
sevgilisini kaşların çattığı için üzer. Ayrıca nazlı gelinler kuma istemezler. Evlerinde başka kadın
istemezler. Başka kadın olursa surat asarlar. Türk bayrağı da kendi evi olan Türkiye’de başka
bayrakların dalgalanmasını hiç istememiş ve bunu gördüğünde suratını asmıştır. Âkif o zaman haklı
olarak Türk bayrağının yanında başka bayraklara tahammül edememiş yani Türkiye’de sadece Türk
istiklalini istemiş, idaremize başka milletleri ve devletleri ortak etmek istememişti.
Biz, Millî Mücadeleyi vatanımızda sadece Türk bayrağı dalgalansın, şehit kanlarıyla vatan
edindiğimiz bu topraklarda bağımsız siyasi irademizin idaremize hâkim olması için verdik.
5. Vatan İstiklali:
Siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî istiklalimizin yaşanıp uygulanabileceği ve bunların sembolü
olan Türk bayrağının özgürce dalgalanabileceği bir vatan lazımdır. Vatan yoksa Türkün ferdî ve millî
varlığı yoktur. İşgal döneminde Türk vatanının istiklali yok edilmişti. Millî Mücadelemiz, bir vatanı geri
alma ve istiklaline kavuşturma mücadelesidir. İstiklal Marşımız da bu mücadelenin ruhuna tercüman
olan bir destandır. Vatan istiklalinin en veciz ve vurgulu biçimde dile getirildiği kıta ise şudur:
“Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”
(Ey Türk milleti! Her gün üzerinde gezip dolaştığın toprakları sıradan, basit, anlamsız, kuru bir
toprak yığını olarak görme. Onun özelliğini ve mahiyetini iyi düşün. Bu toprakların altında atalarından
binlerce kefensiz yatan şehitler vardır. Sen şehit oğlusun, atalarından mutlaka bir şehit vardır. Onları
incitme, yazıktır, onların niçin şehit olduklarını düşün. Neler uğruna fedakârlık yaparak kanlarını,
canlarını verdiklerini iyi düşün. Bütün dünyayı verseler bile bu cennet vatanı hiçbir şeye değişme. Zira
Türkiye’mizin ayrı bir değeri ve önemi vardır.)
Burada Türkiye topraklarının şehit kanlarıyla yoğrulmuş olmasından dolayı kutsallaşması imgesi
vardır.
Bu dörtlükte bir bütün olarak bu imge yerleştirilmiştir. Anadolu toprakları, kolay elde edilmiş bir
vatan değildir. Türk milleti, buraları uğruna binlerce evladını şehit vererek vatanlaştırmıştır.
Dolayısıyla Millî Mücadele’yi idrak eden Türk evlatlarının daha önceki zamanlarda bu vatan uğruna
şehit olmuş atalarını düşünerek savaşmaları gerekir. Türk milleti, emperyalist işgalcilere karşı
savaşırken gözünün önüne şehit atalarını getirmeli, hep onların fedakârlıklarını düşünerek azimle,
kararlılıkla savaşmalıdır.
Anadolu toprakları sıradan, maddî değeriyle ölçülebilen bir toprak değildir. Bu topraklar, ecdad
kanlarıyla, İslamlık ve Türklük değerleriyle cennet vatan hâline getirilmiştir. Kefensiz yatanlar,
şehitlerdir. İslam inancında şehitler kefensiz olarak oldukları gibi, üstlerindeki ile defnedilir. Buraların
bizim için manevi değeri çok yüksektir. Bütün dünyalar karşılığında kolayca vazgeçilecek bir yer
değildir.
Şehadet, kişinin kutsalları adına yapılabilecek en büyük fedakârlığı gözünü kırpmadan tam bir
feragat ve fedakârlık içinde ortaya koyması yiğitliğinin son aşamasıdır. Sahih, doğru, iyi, güzel ve
faydalı değer yargılarının tam karşılığı olan kutsal ise, bugün sadece İslam’dır. O hâlde İslam adına ve
İslam’ı yaşama ve yaşatma azim ve kararlılığında olan millet ve topluluk adına, müslümanların
mallarını, canlarını, ırzlarını, vatanlarını, devletlerini, bayraklarını yani bayrağın temsilciliğinde tam
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bağımsız kendi idarî tasarruflarını koruma adına ortaya konan fedakârlığın son aşamasıdır, hayattan
vazgeçmektir, can vermektir ve şehitlik budur. Bu bağlamda İslam inancında ve tarihsel İslamî
toplumsal değerler hiyerarşisinde şehadet büyük bir öneme sahiptir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim,
şehadetin ne olduğunu hem tanım hem de değerler düzeyinde net olarak ortaya koymuştur:
Müslümanlar mallarını, canlarını, ırzlarını, namuslarını, vatanlarını, devletlerini, kültürlerini
koruyarak ve geliştirerek Allah yolunu yaşatabilirler. Bu davanın yani Allah yolu davasının varlığını
koruma ve yayma adına bir müslümanın göğsünü düşmanlara ve engellere karşı siper etmesi ve bu
uğurda gerekirse ölmesi şehitliktir ve böyle bir ölüm sıradan bir ölüm değildir.
Şehitlik, bilinen anlamıyla sıradan bir biyolojik ölüm değildir. Allah yolunda ölerek şehit olmuş
bir Müslüman, yüzeysel anlamda ölmüş sayılmaz. Cesedi, bedeni ölmüş, yani biyolojik varlığı sona
ermiş olsa bile ölümüyle ortaya koyduğu iddia yani Allah yolu davası canlıdır. Savunduğu, uğruna
mücadele ettiği ve yaşanıp yaşatılması adına ölümü göze aldığı dava olan Allah yolu davası ayakta
kaldığı, yaşadığı ve dünyaya yayıldığı için şehit ölmemiştir, ruhu, ideali, davası diridir.
Şehit, kendisi ölerek Allah yolu davasını dirilten adamdır. Onun için bilakis onlar diridirler.
Evrensel planda çok büyük bir dava adına en büyük yiğitlik, fedakârlık ve tam bir adanmışlık ruhuyla
canını verdiği için Allah’ın en büyük nimetine, en büyük rızıklarına, mükâfatlarına kavuşacaktır.
Onun için şehit, kaybeden değil kazanan adamdır. Şehit, yapılabilecek en büyük fedakârlığı yaptığı
için alınabilecek en büyük mükâfatı almıştır. Dünyada ölmüştür ama ahirette sonsuza kadar diridir.
Hem bireysel planda kendisi ahirette sonsuza kadar diri kalmıştır, hem de dünyada ayakta tutma
kavgası verdiği cihanşümul manadaki tek hakikat davası olan Allah yolu yaşadıkça dünyada da
manen, ruhen diri kalmaya devam edecektir.
Şehitlik bir tavır alıştır. Doğru bir zamanda doğru bir kararla, en büyük risk alınarak yapılması
gerekeni yapmaktan kaçınmama tavrıdır. Allah’ın davası tehlikeye düştüyse, Müslümanların dini,
canı, malı, ırzı, namusu, vatanı, bağımsızlığı tehlikeye düştüyse bu durumda hiç hesapsız ve tam bir
azim, sebat ve kararlılıkla hayatını ortaya koymak ve bunun sonucunda ölümü tatmak, sahih bir duruş
ortaya koymaktır.
Böylesine kutlu bir tavır alışın simgesel manaları ve karşılıkları olacaktır. Kutlu şehitlerin
arkalarından gelecek şehit adaylarında da korku, keder ve üzülme olmayacaktır. Bu iki kavram
önemlidir. Korku, bir Müslüman için büyük bir zaaftır. Korkarak yaşanmaz. Bir Müslüman sadece
Allah’tan korkar. Çünkü korkulmaya layık olan sadece yaratıcıdır. Kişi, kendisi gibi yaratıklardan
korkarsa o zaman korktuğu yaratıklara bilmeyerek tanrılık özelliği yüklemiş olur ki bu tam imanlı bir
mümine yakışmaz.
İslam’ın ve Müslümanların düşmanları karşısında korku gibi bir acizlik sergilemek, Müslüman
için zillettir, aşağılıktır. Böyle bir durumda korkmak, Allah’ın belirli bir süre için verdiği vücut ve
ömür emanetini Allah’ın iradesine rağmen koruma kaygısıdır ki bu yaratıcının hiç hoşuna gitmeyecek
bir şeydir. Allah’ın verdiği nimeti ve emaneti Allah’tan kıskanmak, kendi malı bilmek, kendisi
korumaya kalkmak, nimeti veren yaratıcıya ihanettir.
Şehit, ortaya koyduğu şehadet gibi bir eylemle Allah’ın emanetine hıyanet etmediğini, Allah’ın
verdiği canı yine Allah’ın istediği zaman geri verebileceğini, bu canın kendi malı olmadığını; bilakis
Allah’a ait olduğunu tam bir sadakatle ortaya koymuş oluyor.
Şehidin kendisini takip edecek kardeşlerine hal duruşuyla telkin ettiği ikinci önemli bir değer de
yine ayette geçtiği şekliyle üzülmemektir. Bir Müslümanın şehit olması üzülünecek bir durum
değildir. Çünkü ortada büyük bir kayıp değil kazanç vardır. Müslümanlar tarih boyunca yüce
şehitleriyle dirilmiştir. Şehitlerin şehadeti, Müslümanların her anlamda dirilmesi sonucunu vermiştir.
Biz hep şehadetle dirilen bir millet olmuşuzdur.
Bu bağlamda tarih boyunca Türk milleti, Haçlı saldırılarına karşı İslam’ı ve İslam dünyasını
korumak adına yüzyıllarca kahramanca savaşmış, bu meseleyi Allah yolunda savaşmak olarak
algılamış ve bu mücadelede gerekirse şehit olmayı kendisi için en büyük şeref bilmiştir.
Türk-İslam kültür tarihi, savaş tarihi şehitliği kutsayan, yücelten çok zengin örneklerle doludur.
Biz Türk milleti olarak oğullarımızı kutsal savaşa seve seve düğünle bayramla, törenle, duayla
göndeririz. Şehit anası ya da babası olmak büyük bir iftihar kaynağıdır. Şehitlerimiz, bizim en büyük
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millî kahramanlarımız arasında yerini alırlar ve sonraki nesillerin her bakımdan örnek aldıkları üstün
nitelikli efsane öncüleri olurlar.
Türk’ün şehitlik ruhu tarih boyunca diri kalmasaydı bugün dünya tarihi başka türlü akacaktı.
Girdiğimiz hemen her savaşta şehadet ruhunu diri tutan büyük Türk yiğitler ordusu, hem bütün İslam
dünyasının hem de Türk milletinin Allah’tan sonra ikinci derecede güven kaynağı olmuştur. Bu
bağlamda tarih boyunca Türk ordusu, Mehmetçikler yani küçük Muhammedler ordusu diye bilinir
olmuştur. Kişide ve toplumda şehitlik ruhunu diri tutan temel zemin, hem İslamî hem millî şuurdur.
Bir millete mensup olma ve mensup olduğu milletin hem maddi hem de manevi varlığını koruma
ve geliştirme ruhu olan millî şuur diri kaldıkça o millet yok olmayacaktır. Bu durumun farkında olan
İslam ve Türk düşmanı emperyalist çevreler, özellikle Tanzimat’tan beri millî şuurumuzu yok ederek
kendileri karşısında savaşacak şehadet ruhuyla kuşanmış diri bir ordu kalmasın istemişler ve bu
amaçla her türlü çalışmayı yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bütün propagandalara, sinsi faaliyetlere
rağmen Türk milleti, hem İslamî hem de millî şuurunu muhafaza etmiştir ve edecektir.
Bizde şehadet ruhunu diri tutmaya dönük olarak Türk edebiyatçılarının da çok büyük katkıları
olmuştur. Bu bağlamda oldukça zengin bir şehadet edebiyatı birikimine sahibiz. Bu meselenin önemli
temsilcilerinden biri de büyük Türk millî şairi Mehmet Âkif Ersoy’dur. Nitekim Mehmet Âkif, bu
meseleyi birçok şiirinde, konuşma ve yazısında ele almıştır. Biz bazı şiirlerinden örnekler vermekle
yetineceğiz.
Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının kıymetini anlamamız için kutsal şehitlerimizi her daim
hatırımızda tutmak zorundayız. Bu vatan toprakları bizim alın teriyle, parayla satın aldığımız ticari
malımız değildir. Sıradan kuru bir toprak parçası da değildir. Bu vatan bize bırakılmış kutsal bir
emanettir. Eğer bir sahip aranacaksa bu vatanın sahibi şehit atalarımızdır. O yüzden bu vatanı şehit
ecdadımızın rızası alınmadan kimseye teslim edemeyiz, hiç bir yabancı güce ve onların güdümünde
hareket eden vatan hainlerine, millet ve devlet düşmanlarına bir karış bile verilemez. Şehit ecdadın
bize bıraktığı bu kutsal vatan emanetini korumamak en büyük ihanettir.
Bu mısra, günümüze de bir gönderme içeriyor. Günümüzde de vatan topraklarının ne pahasına
olursa olsun hiçbir şekilde yabancılara satılamayacağına vurgu yapıyor.
6.Ekonomik İstiklal:
İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Amerika’dan oluşan Haçlı ordularının ülkemizi işgal
amaçlarından biri de Allah’ın Türk milletine verdiği yer altı ve yer üstü bütün zenginlikleri, ekonomik
kaynaklarımızı yağmalamak, sömürmek, çalmaktı. Bu çerçevede işgal döneminde bizim ekonomik
istiklalimiz yoktu. İşgalle birlikte ekonomik kaynaklarımız üzerinde bağımsızca tasarruf hakkımız yok
edildi. Ekonomik değer ve kaynaklarımız işgalcilerin tasallutu altında idi. İşte İstiklal Marşımızda yer
alan “istiklal” kavramının bir anlamı da ekonomik istiklalimizi geri alma isteğidir. Nitekim Millî
Mücadele ile tekrar ekonomik, maddi istiklalimize kavuştuk.
7.Kültürel İstiklal:
Bu, bir milletin kendine ait kültür ve medeniyetinin kendi içinde, vatanında ve devletinde
varlığını, devamını, hayatiyetini koruması demektir. Millî kültürün yok olmaması, silinmemesi ya da
başka kültürlerin baskısı altında ortadan kalkmaması demektir.
İşgalle birlikte bize özgü ve özgün Türk-İslam kültür ve medeniyeti yok edilip yerine Batı kültür
ve medeniyeti ikame edilmek istendi. Mesela bu bağlamda eğer işgalciler başarılı olsaydı sömürge
durumuna düşecek ve Türkçe yerine İngilizce, İslam yerine Hristiyanlık, Hilal yerine Haç, ezan yerine
çan, Türk gelenek ve görenekleri yerine Batı kültürü hâkim kılınmak istenecekti. Ama Millî
Mücadeleyi kazanmakla İslam ve Türklük temelli kültür ve medeniyet istiklalimizi geri aldık.
8.Askerî İstiklal:
Bu, bir milletin ve devletin kendisine ait bağımsız ordusu olması demektir. 30 Ekim 1918’de
imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerinden biri Osmanlı ordularının dağıtılması idi. Türk milleti
kendisini, vatanını ve devletini koruyacak bağımsız millî bir ordusu olmazsa yaşayamaz, ayakta
kalamaz, sömürge olmaktan ve zamanla yok edilmekten kurtulamaz.
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O bakımdan eylem planında Millî Mücadelemiz, söylem planında İstiklal Marşımız, askerî
istiklalimizin olmazsa olmaz bir şart olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Nitekim dağıtılan Osmanlı
orduları yerine çok kısa bir zamanda helal süt emmiş Müslüman Türk evlatları kendi başlarına
köylerde, kasabalarda, şehirlerde, her yerde önce küçük milis güçleri, kuva-yı seyyareler, sonra Kuvayı Milliye, sonra da merkezî düzenli orduya geçerek askerî istiklalini kazandı ve Mete Han’ın
ordusunu yeniden diriltti. Millî Mücadeleyi bu ordu kazandı.
9.Ümit ve İrade İstiklali:
Birey olarak insanın ve toplumsal yapı olarak bir milletin geleceğe dönük ümidi kalmamışsa ve
içinde bulunduğu her türlü zorluk ve sıkıntıdan kurtulmak için bir çare ve çözüm arayışına dönük bir
iradesi kalmamışsa orada ümit ve irade istiklali yok demektir. 30 Ekim 1918 - 9 Eylül 1922 tarihleri
arasında işgal döneminde halkımızın bir kısmı işgalden kurtuluş ümidini ve bunun için gerekli olan
iradeyi kaybetmiş, tam bir ümitsizlik, çaresizlik ve çözümsüzlük içinde kalmıştı.
Bunlar, yaşamak için tek çareyi işgalci Haçlı ordularına teslim olmakta ve mandacılıkta
görüyorlardı. Bir kısmı İngiliz, bir kısmı Amerikan, bir kısmı İtalyan, bir kısmı Fransız, bir kısmı da
Rus mandacılığını yani bu devletlerin yarı sömürge sistemini kabul etmişti. Yabancı devletlerin
kontrolü, hâkimiyeti, emri ve baskısı altında yaşamak demek olan bu çözüm, aslında çözüm değildi.
Bu mandacılık sistemi içerisinde, Türk milletinin maddi ve manevi, dinî ve millî bütün varlık ve
kutsallarının zamanla yok olması anlamına geliyordu.
Ancak Millî Mücadelemizin yolbaşçısı Başbuğ Mustafa Kemal Paşamız, “ya istiklal ya ölüm!”
uranıyla mandacılık zillet ve rezaletini reddetti ve “ya tam bağımsız ve bağlantısız millî bir devlet
olarak tarihsel yolculuğumuza devam ederiz ya da ölürüz ama teslim olmayız” dedi.
Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşımızı aynı duygu ve düşüncelerle yazdı. Bu marş, aynı
zamanda işgal döneminde her şeyini kaybettiğini zanneden bir kısım halkımıza tam bir ümit ve irade
telkin etti. Nitekim marşın ilk kıtası ümit ve irade istiklalini haykırır:
“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.”
(Ey Türk milleti! Hiç korkmana, endişe etmene gerek yok; çünkü Batı ufkundaki kızıllık içinde
batmakta olan Türk bayrağı, ülkemizde en son Türk ölmedikçe sönüp batmayacaktır. O benim
milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.)
Bu mısralarda her şeyin bitti sanıldığı zamanda bile hiçbir şeyin bitmediği inancının güçlü bir
şekilde telkin edilişi imgesini görüyoruz. Millî varlığın devamı inancının kuvvetle vurgulanması
imgesi, bazı simgelere bağlı olarak geliştiriliyor. Bunları açalım:
İstiklâl Marşımız, “korkma!“ diye başlar. Olumsuz bir ifadeyle başlaması, bazıları için garip
gelmiş olabilir. Birileri bunu eleştirmişlerdir. Mesela Suphi Nuri İleri bu durumu şöyle eleştirdi:
“Bu marş her cihetten fenadır. İstiklâlci Türklerin hislerine tercüman olmamıştır. “Korkma” diye
başlayan bir marş, Türklerin hakiki ve öz duygu ve heyecanlarının tercümanı olmaz. Türk korkmaz,
istiklâl ve inkılâp için savaşan Türklerin yüksek ve asil hislerini ve seciyelerini bilseydi hiçbir vakit şu
sinire dokunan “korkma” kelimesiyle marşına başlamazdı.”16
10.İman ve İslam İstiklali:
Millî Mücadelemiz, aynı zamanda iman ve İslam istiklali için verilmiş bir mücadeledir. Zira
işgalciler Müslüman Türk milletinin İslam imanını yok etmek, İslam kültür ve medeniyetini bütün
kurumlarıyla, sembol ve değerleriyle yok edip yerine Hristiyanlığı hâkim kılmak için gelmişlerdi.
İtilaf devletlerinin ülkemizi işgali, aynı zamanda bir Haçlı saldırısı idi. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal
Marşıyla bu Müslüman Türkün iman ve İslamının yok edilemeyeceğini, bu vatanın kıyamete kadar
İslam yurdu olarak kalacağını haykırdı ve şöyle dedi:
16
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“Rûhumun senden ilâhî şudur ancak emeli,
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli,
Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.”
(Ey Allahım! Ruhumun senden tek isteği şudur: Camilerimizin, kutsal mekânlarımızın göğsüne
kâfirlerin eli değmesin, onlar tarafından kirletilmesin, yakılıp yıkılmasın. Minarelerden günde beş kez
okunan bu ezanlar ve bunların ifade ettiği gerçekler, İslam dininin temelidir. Bunlar, sonsuza kadar
benim yurdumun üstünde inlemelidir.)
Burada İslamî değer ve simgelerin kâfirler tarafından aşağılanmaması ve yok edilmemesi talebi
imgesi vardır.
Millî Mücadele, bir anlamda Müslümanlık-Hıristiyanlık savaşı hâlinde cereyan etmiştir. Batılı
emperyalist işgal güçleri, haçlı saldırısı ruhuyla hareket etmişler, Türkiye’deki İslamî değer ve
simgeleri kimi zaman aşağılamışlar, hakaret etmişler, çiğnemişler, ayaklar altına almışlar; kimi zaman
yok etmişler ve etmeye çalışmışlardır.
Daha önce Balkan savaşlarında Balkanlardaki camileri ve diğer Türk-İslam kültür varlıklarını,
eserleri yakıp yıkıp yok etmişlerdi. Bugün Balkanlarda Osmanlı-İslam tarihine ait kültür ve sanat
eseri, pek kalmamıştır. Millî Mücadele sürecinde de özellikle Yunanlıların İslamî kurum, değer ve
simgelere saldırdığını görüyoruz.
11.Medeniyet İstiklali:
stiklal Marşımızda Haçlı emperyalist Batının emperyalist politikalarına alet ettiği, esir aldığı,
kadükleştirdiği, bağlamından koparıp çarpıttığı, kirlettiği, sömürgeci sistemini gizleyici, örtücü,
cilalayıcı bir vitrin olarak kullandığı “medeniyet” kavramının da istiklaline vurgu yapılmaktadır.
Evrensel bir insanlık değeri olan medeniyet, aslında bütün insanların insanî değerler ve karşılıklı
haklara saygı temelinde insanca yaşamasını sağlayan sistem ve mekanizmanın adıdır. Medeniyet
insanların, milletlerin birbirinin hakkına saygı duyması, her bireyin birbirleriyle eşit insan konumunda
iletişim ve ilişkiye girmesidir.
Batı dünyası 18. yüzyılda medeniyet anlamında bir “Sivilizasyon” kavramı üretti. Bu kelime,
şehir anlamındaki “city” ve şehirli değerlere sahip, resmî olmayan sivil anlamındaki “civil”
kavramlarıyla alakalıdır. Buna göre sivilizasyon, şehirde üretilen, resmî otoriteler dışı değerler
sistemine dayalı bir toplumsal hayat düzeni anlamına da de geliyor. Yani Saray, monarşi rejimi
dayatmalarına karşı demokrasiyi, cumhuriyeti, Kilise dayatmalarına karşı da sekülerizmi önceleyen
şehirli sivil bir dünya görüşüdür. Bu aslında kendine sivil alan oluşturarak tamamen maddeci,
saldırgan, yağmacı, talancı, sömürüye dayalı bir kapitalist sistem kurmaya çalışan ticaret
burjuvazisinin bir tasarımıydı. Nitekim Batılı devletler, zayıf milletleri sömürgeleştirerek emperyalist
projelerini devreye koymalarının adını “medeniyet” koydular. 1918’de ülkemizi işgal eden İtilaf
Devletleri de bize medeniyet getirmeye geldiler.
Biz bu terimi Tanzimat döneminde Arapça “medeniyet” terimiyle tercüme ettik. Medeniyet ise
622 yılında Müslümanların Mekke’den Yesrib şehrine hicret etmesinden sonra bu şehrin adını
“Medine” (şehir) yapmasıyla alakalıdır. Medeniyet, Medine kaynaklı değerler bütünüdür. Yani
Medine’de (şehirde) İslam kaynaklı değerlere göre insani bir toplumsal hayat inşa edilmiştir.
“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”
Bu mısralarda süflî değerler manzumesinin ulvî değerler manzumesine karşı saldırganlığı söz
konusu edilir. Burada iki ayrı toplum ve medeniyetinin karşıtlığı gündeme getiriliyor. Doğu-Batı
çatışmasının bir yüzünü görüyoruz. “İman” kavramı, simgesel olarak Müslüman Türk milletini,
Doğuyu, İslam medeniyetini temsil ediyor.
“Kendisine ‘medeniyet’ adı verilen canavar” ise İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlı ve Amerikalı
gibi işgalci güçlerin, Batı toplumlarının haksız çıkarları uğruna, insanlık dışı bir şekildeki emperyalist
saldırılarını temsil ediyor. Canavara benzetilen medeniyet, Batının bilim, teknoloji, sanat, kültür gibi
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olumlu taraflarını değil; tam tersine insanlık dışı sömürgeci uygulamalarını, kitlesel katliamlarını,
saldırganlığını, silah gücüyle masum kitleleri öldürmelerini temsil ediyor.
Şair, canını dişine takmış bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi veren Müslüman Türk milletine
seslenerek moral destek, ümit ve cesaret telkin ediyor. Şöyle hitap ediyor: “Kendisine medeniyet
denilen ve tek dişi kalmış canavara benzetilen son haçlı ordularının kudurmuşçasına saldırmalarından
ürküp korkma, aldırma, endişeye kapılma!
Toplarıyla, tüfekleriyle, bombalarıyla bu medeniyet kisveli işgal canavarı kudurmuş bir hâlde
ulusun, bağırsın, böğürsün, gürültüler çıkarsın dursun! Sendeki büyük, güçlü ve sağlam İslam imanını
boğamaz, yenemez. Seni yok edemez. Bilakis sen onu bu imanın sayesinde yenebilirsin. Burada
“ulusun” kelimesi, bir köpeğin, canavarın çıkardığı ürkünç sesler anlamındaki ulumasıdır. En son
teknolojiyle üretilmiş tank, top, bomba, tüfek sesleri bir canavarın uluması olarak algılanıyor.
Burada ayrıca “medeniyet” terimine şairin yüklediği anlam şudur: Tohumlarını ve köklerini
Müslümanlardan aldıkları müspet bilimi geliştirerek makine, teknoloji medeniyetini üreten Batı
dünyası, bu ilerlemenin verdiği avantajla kendini medenî, bilimde, fende, teknolojide geri kalmış
toplumları da “ilkel”, “primitif”, “geri” olarak görmüştür. Yani dünyayı medenîler ve medenî
olmayanlar olarak ikiye ayırmıştır. Fakat Batı, elde ettiği medeniyet imkânlarını dünya insanlığının
hayrına, iyiliğine kullanmak yerine sömürü, zulüm ve imha aracı olarak kullanmıştır.
*“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”
Batı, 19. yüzyılda Afrika ve Asya ülkelerini doğrudan işgal ederken oraları kendisine sömürge
edinirken, oralarda kolonyal bir yönetim kurarken gerekçesi oralara medeniyet götürmekti. Yani Asya
ve Afrika insanları cahil, kültürsüz, medeniyetsiz, ilkel ve vahşi idiler.
Avrupalı efendiler onlara medeniyet götürüyorlardı. Sömürü düzenlerini dünya kamuoyuna böyle
cilalı bir kılıf içinde sunuyorlardı. Bugün de aynı Haçlı Batılılar, Afganistan’a, Irak’a, şuraya buraya
demokrasi götürüyoruz diye giriyorlar. Terimler değişiyor ama öz değişmiyor.
12. Türk Irkının İstiklali:
İstiklal Marşımızda yer alan “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” mısraı, Türk ırkının
işgalci Batılı devletler tarafından yok edilmek istenen istiklalini koruma talebini haykırır. “Ebediyyen”
kelimesi, sonsuza dek anlamına gelse de burada kıyamete kadar anlamındadır. “İzmihlal”, yok olmak,
ortadan kalkmak demektir. Akif’in “ırkım” dediği Arnavut ırkı değil, Türk ırkıdır. Zira Millî
Mücadele’de Haçlı işgalci devletlere karşı Kuva-yı Milliye halinde savaşanlar, az sayıda başka bazı
ırklardan Müslüman askerler dahil olsa da çok büyük kısmı Türk ırkı idi. Nitekim bunun böyle
olduğunu Akif bir vaazında şöyle belirtiyor:
“Osmanlı saltanatını i’lâ için Karasi’nin (Balıkesir) bu kahraman İslam muhitinin vaktiyle büyük
fedakârlıklar gösterdiği herkesin malumudur. Rumeli’yi baştanbaşa fetheden hep bu toprakta yetişen
babayiğitlerdi. O kahraman ecdadın torunları olduğunuzu ispat etmelisiniz. Anadolu’yu müdafaa
hususunda diğer vilayetlere ön ayak olmak şerefini siz ihraz ettiniz. Sa’yiniz meşkûrdur. İnşallah bu
şan ve şeref kıyamete kadar artar gider. İnşallah vatanımızın haysiyeti, istiklali, saadeti, refahı, umranı
dünyalar durdukça masun ve mahfuz kalır.”17
Mehmet Akif hem “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” mısraıyla, hem de “Kahraman
ırkıma bir gül, ne bu şiddet, be celal?” mısraıyla Türk milletine, kültürel, sosyolojik ve siyasi manada
mensubiyetin yanında aynı zamanda biyolojik anlamda da aidiyetini bildiriyor.
Halim Sabit, Akif’in arkadaşı Eşref Edib’in yayınladığı bir kitabında yer alan bir yazısında bunu
açıkça ortaya koymaktadır: “Akif burada Anadolu’nun göbeğinde yazdığı bu şiirde tamamen
milliyetçidir, Müslüman Türk milliyetçisidir. “Millet” ve “ırk” kelimesinden Müslüman Türk
milletini, Türk ırkını kastettiği meydandadır. Büyük bir iftihar ve şerefle “Milletim”, ”ırkım” dediği
Türk milletidir, asil Türk ırkıdır.”18
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Akif, ırkçı değildir, inandığı İslam da zaten ırkçılığı reddeder. Müslümanlar arasında ırk ayırımı
yapmaz; hangi ırktan olursa olsun bütün Müslümanları kardeş görür. Hatta bize bir kötülükleri
olmadıkça diğer din mensubu insanlara karşı da ırkçılık yapmaz. Ama Türk ırkını yok etmek
isteyenlere karşı Türk ırkını korumaya alır ve savunur. O farklı etnik kökenlerden gelmiş olsalar bile
Türkiye’de yaşayan ve Müslüman olan herkesi “Türk milleti” kabul ediyor. Batılılar ve Balkanlılar,
Balkanlarda Müslüman olan Boşnak, Arnavut ve diğer Müslümanlara “Türk” diyorlar. Ayrıca Akif,
“Nevruz’a adlı şiirinde Müslüman Türk çocuklarına ataları olan Müslüman Türk ırkının yolundan
gitmelerini şöyle öğütlüyor:
“İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?
Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.
Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.”19
Akif, “Ordunun Duası”20 adlı şiirinde “Türk eriyiz, silsilemiz kahraman” mısraında açıkça
kendisini Türk milletinin bir ferdi olarak görüyor, kendisine Türk diyor. Ayrıca bir yazısında geçen şu
ifadeleri de Akif’in kendisini Türk kabul ettiğini gösterir. Şöyle der: “Zaten şerhleri olmasa şiirin çok
yerini biz Türkler şöyle duralım, Araplar da kolay kolay anlayamazlar.”21
Diğer yandan Akif, Osmanlı Devleti vatandaşı olan bütün Müslümanlar için bir üst kimlik olarak
“Türk milleti” ifadesini benimsiyor. Nitekim bir yazısında yer alan şu bölümlerdeki “Osmanlı
Türkleri” ifadesi Osmanlı Devleti vatandaşı olan bütün Müslümanları kapsamaktadır. Yazıdan ilgili
bölümler şöyledir:
“Lakin bunları (gazete ve kitaplar) kim okuyor, kim o hayırı öğrenip faide ediyor? Osmanlı
Türklerinin mecmuuna nisbetle ekall-i kalil olan bir avuç İstanbul okumuşları değil mi? (…..)
Bunları okuyabilecek Türkler aslından yani Fransızcalarından da okuyabilen adamlardır.(…..)
Sekiz on milyonluk Türk millet-i necibesinin ancak sekiz yüzünü okutarak mı, ona saye-i
müsavatta, kat-ı merahil-i terakki ettireceğiz? (…..)
İstanbul muharrirliği, gazeteciliği, kitapçılığı Osmanlı Türklerinin binde birine bile faide
dokundurmuyor.”22
Mehmet Akif “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” mısraında bazılarının zannettiği gibi
ırkçılık yapmıyor, tam tersine Türk ırkını yok etmek isteyen Batılı ırkçılara karşı masum ve mağdur
Türk ırkını savunuyor ve koruyor. Irkçılık, bir ırkın başka ırkları küçük görmesi, onlara düşmanlık
etmesi; hatta yok etmeye çalışmasıdır. Akif’in Türk ırkını “kahraman” olarak görmesi ve “izmihlal”
edilemeyecek olmasını vurgulaması, Türkiye’de yaşayıp da Türk olmayan başka ırktan insanlara karşı
bir tavır değildir. Akif’in tavrı, Türk ırkını yok etmek isteyen işgalci Batılı devletleredir. O yüzden
Türkiye’deki başka ırktan insanların alınmasına gerek yoktur. Yani İstiklal Marşımız, başka ırktan
vatandaşlarımızı dışlayan değil, tam tersine onları da kapsayan bir metindir.
Bu arada şuna da açıklık getirelim. Bazı İstiklal Marşı yorumcuları, marşımızdaki “ırk”
kelimesinin bütün Müslümanları kapsayan bir millet ve ümmet anlamında olduğunu ifade eden
zorlama yorumlar yapıyorlar. Zorlamaya gerek yok. Zira Mehmet Akif bir tefsirinde “ırk” kelimesi ile
“millet” kelimesini ayırıyor ve şöyle diyor:
“Müslümanlık ırk, renk, lisan, muhit, iklim itibariyle birbirine büsbütün yabancı unsurları aynı
milliyet altında cem eden yegane rabıta iken…..”23
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“Filhakika ırkı, lisanı, muhiti, âdâtı, elhasıl her şeyi yekdiğerine mübayin olan bu kadar akvîmı
Müslümanlık kardeş yapmıştı.”24
Buradan anlaşılıyor ki Akif’e göre “ırk”, kan bağına dayalı biyolojik bir unsur, “milliyet” ise din,
kültür, siyaset gibi ortak sosyolojik, kültürel, dinî, siyasi birlikteliği ifade ediyor. Bu durumda
marşımızda geçen “ırk”, Türk ırkı oluyor. Bu kavrama yer verirken de Akif’in Türkiye’de yaşayan
başka ırktan olan Müslümanları kötüleyen ya da dışlayan bir yaklaşımı yoktur. Zira Akif, İslam
kardeşliğini esas alır ve kavmiyetçiliği reddeder. Ayrıca başka ırk mensuplarının da Akif’in Türk
ırkını korumaya alan savunmasından alınganlık göstermelerine de gerek yoktur. Zira Müslüman olan
başka ırk mensuplarının, işgal döneminde Haçlıların, Müslüman kardeşleri olan Türk ırkını yok
etmelerine yani izmihlal etmelerine gönüllerinin de razı olmaması gerekir.
İşgal döneminde ülkemizi işgal eden İtilaf Devletleri adlanan Batılı devletlerin işgallerinin bir
amacı da Türk ırkını yok etmekti. Bu durum, biraz sonra kaynaklara dayalı olarak vereceğim
açıklamalarda görülecektir. Mehmet Akif, bu Batılı ırkçılara karşı tarih boyunca hakkın, adaletin,
insanlığın, medeniyetin ve İslamlığın savunucu olan Türk ırkını kıyamete kadar izmihlal
edemeyeceklerini yani yok edemeyeceklerini ifade eder.
Mehmet Âkif, baba tarafından Arnavut ırkından olmasına rağmen, Arnavut ırkçılığı yapmadığı
gibi, yüksek seviyede bir Türk ırkına mensubiyet şuuruyla Batılı ırkçıların Türk ırkını yok etmek
istemelerine şiddetle tepki duymuştur.
Millî Mücadele sürecimiz, Batılı ırkçıların, yani İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlı gibi kendilerini
üstün ırk, Türkleri de aşağı ırk gören barbarların Türk milletini bu coğrafyada ya yok etmek, izmihlal
etmek yani soykırıma tabi tutmak ya da Orta Asya’ya geri sürmek istemelerine karşı bizim var olma,
var kalma mücadelemizdir. Millî Mücadele süreci, o dönem için son Haçlı saldırılarına karşı bir
savunma, kendini koruma mücadelesidir.
Tarih boyunca Batılı ırkçılar, Türklere karşı hep ırkçılık yapmış, Türk ırkını hem dışarıdan
kendileri hem de içerden ayarlayıp ayarttıkları Türk düşmanı unsurlarla soykırımla yok etmek
istemişlerdir. Bunu zaman zaman itiraf da etmişlerdir.
Sonuç:
Türk milletinin tam bağımsız ve bağlantısız bir millet ve devlet olarak var olma iradesinin
toplumsal bir sözleşme (millî mutabakat) metni olan İstiklal Marşımız, Millî Mücadelemizi verdiğimiz
var olma yok olma savaşının tam ortasında yazıldı. 1911’de Trablusgarb, 1912’de Balkan, 1914’te
Birinci Dünya Savaşı’na girdik. Bütün bu savaşlardan yorgun düştük. Taş üstünde taş, omuz üstünde
baş kalmadı.
30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi sonucunda ülkemiz, fiilen İngiltere, Fransa, İtalya,
Yunanistan, Amerika gibi emperyalist Batılı Haçlı orduları tarafından işgal edildi. Bütün şartların
aleyhimize geliştiği bu vasatta son büyük Türk hakanı Mustafa Kemal Paşa çıktı, istiklal mücadelesine
hazır ve teşne gördüğü soylu Türk milletinin önüne düştü, sıfırdan bir milleti Kuva-yı Milliye (Millî
güçler) hâlinde örgütleyerek dünya tarihinin ender gördüğü büyük destansı bir mücadeleyi başlattı.
“Ya istiklal ya ölüm!” ilkesiyle Türk’ün Haçlı emperyalist ordularına boyun eğmeyeceğini, tarihten
silinemeyeceğini, asaletli Türk duruşunun ne olduğunu dünya âleme gösterdi.
Türk’ün millî ve dinî değerlerinin özgürleştirilmesi yürüyüşünün öncüsü olan başbuğ Atatürk’ün
kutsal millet mücadelesine Türk’ün asil ve korkusuz evlatlarından biri olan Mehmet Âkif de destek
verdi. “Halkın bizim tarafımızdan aydınlatılmaya ihtiyacı varmış, kalkın gidiyoruz, burada durmak
zamanı değil”, diyerek arkadaşlarını da alıp İstanbul’dan ayrılarak Anadolu mücadelesine fiilen
katıldı. Anadolu’yu karış karış dolaşarak vaazlarıyla, konuşmalarıyla Türk’ü istiklaline sahip çıkması
konusunda uyardı, Kuva-yı Milliye saflarında ölümüne savaşa davet etti.
İşte böylesine olumsuz bir zeminde, en zor şartlarda ve pek çok kişinin ümitsiz olduğu bir
ortamda Mehmet Âkif çıktı ve milletini “korkma!” diye uyardı, ümit telkin etti ve zafere giden yolda
motive etti. İstiklâl Marşımız, Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olarak yaşama
iradesini terennüm ediyordu. İstiklâl Marşımız, bizim hem millî hem de dinî değerlerimizi koruma,
yaşatma ve geliştirerek devam ettirme azim ve kararlılığımızı yansıtır. İstiklâlimiz, vatanımız,
24
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hürriyetimiz, dinimiz, bayrağımız bizim millî değerlerimizdir. Millet olarak var olmamız ve tarihsel
yolculuğumuz bu kutsallarımızın geliştirilerek korunmasına bağlıdır. İstiklâl Marşımız, işte bunun
teminatıdır.
12 Mart 1921’de Türk’ün millî iradesinin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde çok büyük bir heyecanla ve mutabakatla kabul edilen İstiklâl Marşımız, o zamandan beri
Türk’ün özgürlük manifestosu olarak milletçe hep bir ağızdan okunmaktadır.
Bugün Türk milletinin topluca, hep bir ağızdan ve yüksek sesle okuduğu iki önemli metin vardır:
Birisi, dinî kimliğimizin simgesi olan, Itrî‘nin bestelediği ve bayram namazlarında okuduğumuz
bayram tekbiri, diğeri de bütün resmî toplantılarda hep bir ağızdan okuduğumuz ve millî kimliğimizin
vesikası olan İstiklâl Marşı’dır. Dolayısıyla biz, hem Müslüman hem Türk’üz. Türk-İslam
medeniyetinin çocukları olan Türk milleti, bu iki temel değerinden asla vazgeçmeyecektir. Biz, millet
olarak tarihsel yolculuğumuzu Müslüman ve Türk kalarak devam ettirebiliriz. O yüzden Türk-İslam
kimliğimize sıkı sıkı sarılarak sahip çıkmalıyız.
İstiklâl Marşımız, bizi millet yapan temel bileşenlerimizden biridir. Marşımız, Türkiye
Cumhuriyeti Devletimizin üzerinde kurulduğu toprakların savaşla tekrar vatan yapılmasının bir
belgesidir, devlet ve vatanımızın tapusudur. Zira bu metin, Türk milletinin var olma yok olma
mücadelesinin en kızıştığı bir dönemde, Türk’ün tarihe karşı direniş kararlılığının zirvede olduğu bir
sırada üretilmiş Türk millî ruhunun ortak heyecanının, ortak iradesinin, ortak hassasiyetinin bir
ürünüdür.
Türk milleti, İstiklâl Marşı’nı derinliğine anlamak ve Müslüman-Türk şuuruna ererek kendi
kimliğine ve değerlerine sımsıkı sarılmak zorundadır. Zira Türk’ün kendi vatanında, kendi hür
iradesinin hâkim olduğu kendi devletinde, tam bağımsız ve bağlantısız bir Türk milleti olarak var
kalması, İstiklâl Marşı’nı içselleştirmesine bağlıdır.
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İSTİKLAL MARŞI’NDA VATAN VE ŞEHADET KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN EXAMINATION ON THE CONCEPT OF MOTHERLAND AND MARTYRDOM IN
TURKISH NATIONAL ANTHEM
Orhan Gazi GÖKÇE

Abstract
Turkish National Anthem refers to a field of meaning far beyond being an ordinary national
anthem. This text, which was presented to the Turkish nation by its author, reinterpreted many
important concepts by using the language possibilities of the period to the last level and raised them to
a more meaningful level.
Turkish National Anthem, which is a text that accompanies the struggle for the regeneration of
these lands we live on by centering the concept of "independence", has also brought a concise and
clear interpretation to the concept of "motherland".
It is possible to see descriptions and determinations regarding the concept of motherland in
Mehmet Akif's other poems written before the Turkish National Anthem and included in Safahat. It is
clear that in the process leading up to the War of Independence, Mehmet Akif, by putting the concept
of "motherland" in the center, reminded a nation of soldiers "who fell to the ground for these lands"
with a high level of enthusiasm in the context of the concepts mentioned in the National Anthem.
We believe that the perception of "motherland" crystallized in the National Anthem will point to
a more meaningful point when considered together with the concept of "martyrdom" for both its first
interlocutors and today's interlocutors. As a matter of fact, the direct references made by Mehmet Akif
Ersoy to the concept of martyrdom and the doubt under the ground in the entirety of the Turkish
National Anthem constitute the semantic backbone of the text. Indirect references to the concepts of
"motherland” and “martyrdom" will not go unnoticed considering the literary quality of the text. Our
study will include a new effort to read through these two concepts that complement each other in
Turkish National Anthem.
Keywords: nationalanthem, martyrdom, motherland, land, nationalconscience
1. TÜRK MİLETİNİN ALAMETİFARİKASI: İSTİKLAL MARŞI
İstiklal Marşı, aziz Türk milletinin üzerinde yaşadığı toprakları yeniden vatan kılma
mücadelesinin tek hüneri samimiyeti olan bir şair olan Mehmet Akif Ersoy’un dilindeki eşsiz
ifadesidir. İstiklal Marşı, sıradan bir marş olmanın çok ötesinde fasılasız, uzun yıllar boyunca birçok
cephede verilen vatan ve izzet mücadelesinin moral unsurlarından birisi ve nihayet büyük bir zaferin
alametifarikasıdır.
XX. yüzyılın başlangıç yıllarından itibaren büyük bir inanç ve kararlılıkla verilen milli
mücadelenin en hararetli ve kritik zamanlarında Mehmet Akif’in sadrından satırlara dökülen İstiklal
Marşı, Türk milletinin ebediyen bağımsız bir millet olarak yaşama iradesini tescil eden bir metindir.
İstiklâl Marşı, Türk milletinin kökü mazide olan tarihini, hafızasını ve geleceğe dair umudunun
sesidir. Geçmişle gelecek arasında kurduğu bu bağ, kahraman Türk ordusunu ve tek başına bir millet
olma iradesini ortaya koyan her bir vatan evladının gönlüne iman ve sekine telkin etmiştir.
Türk milletinin millî birlik ve beraberliğinin simgesi olan İstiklâl Marşı, her bir mısraıyla Türk
milletinin vatanına ve bayrağına olan sevgisini ve bağlılığını; özgürlük ve bağımsızlık tutkusunu ve bu
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değerler için büyükten küçüğe bütün bir milletin hiç düşünmeden vatanı için canını verebileceğini
oldukça etkili bir şekilde anlatmıştır. (Duran ve Torun, 2011, s. 117).
İstiklal, emaneti yüklenmeyi, ağır imtihanların üstesinden gelmeyi karşılayan bir kelime olarak
vazgeçilmez düsturlarımızdan birisidir. Bu anlamda milleti felaha kavuşturacak, son ocağı
söndürmeyecek irade “Korkma! Allah bizimledir.” (Kur’an-ı Kerim 9: 40) tesellisine telmihen İstiklal
Marşı’nda ortaya konmuştur. İstiklal Marşı, İstiklal Savaşı’nın manasını önce orduya sonra halka
anlatacak ve diğer milletlerde bulunan millî marşlara denk olacak bir mahiyette tam vaktinde milletin
haline münasip olarak doğmuştur.
2. SERİ İLE ŞAHSİYETİNİ BİRLEŞTİREN ADAM: MEHMET AKİF
“Bir millet tek/bir sözde, tek/bir kararda, tek/bir ağızda, tek/bir yürekte birleşmiş; Mehmet Akif
de onların haykıran dili olmuştur.” (Aslan, 2010, s.227) Mehmet Akif Ersoy, kendi kaderini milletinin
kaderiyle birleştirmiş, zor zamanlarda hakkın ve hakikatin sözcüsü olmuştur.
Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazabilecek tek isim olarak görülmesi ve yarışmaya katılmadığı
halde kendisine bu hususta ısrar edilmesi elbette onun milleti adına taşıdığı yüksek mesuliyetle
ilişkilidir. Sezai Karakoç’un ifadesiyle “Türk edebiyatında, Akif kadar, hayatı şiire ve şiiri hayata
sokmuş bir şair yoktur. Yalnız bu hayat merkez olarak alınmamış, o çağdaki Türkiye şartları içinde ve
belli bir ışık altında müşahede edilmiştir.” (Karakoç, 2012, s.37) Dolayısıyla Mehmet Akif; şiirleri,
vaazları ve düzyazılarında dile getirdiği duyarlılıklarını şahsî olmaktan çıkarıp İstiklal Marşında en
mükemmel kıvamda yeniden terkip ederek milletine mal etmiştir.
Nurettin Topçu, Mehmet Akif’in milleti ile kurduğu özdeşimi ve verilen mücadelede en ön safta
üstlendiği sorumluluğu şöyle ifade eder: “Büyük adam, eseriyle hayatını birleştiren adamdır. Biz onda
şu vasıfları arıyoruz: Önce bütün ömründe aynı kanaatin, aynı imanın sahibi olan adamdır. Devirlere,
zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez, muhitine uymaz; muhiti kendine uydurur, uydurmazsa
çarpışır. Cemiyetten daha kuvvetlidir; cemiyeti sürükleyicidir.” (Topçu, 1998, s.15)
“Yıllardır ellerini bütün genişliğiyle ufuklara açarak göklere haykıran bir sesle” (Orhon, 1936,
s.54) yurdunun kurtuluşunu isteyen Mehmet Akif, milletinin en ihtiyaç duyduğu bir zamanda kendi
şahsiyetini gölgelemek suretiyle bir dua da sayılabilecek İstiklal Marşını kalbinden süzerek ortaya
koymuştur.
Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nın bütününde Türk milletine, özelde ise kahraman Türk ordusu ile
hemdert olarak milletin muhatap olduğu tehlike ve tehditlere dikkat çeker. Türk milletini var eden ve
onu geleceğe taşıyacak düsturları ifade etmeye çalışır. Bu anlamda İstiklal Marşı, ilk dörtlükten son
beşliğine kadar muhteva bakımından organik bir bütünlük arz eder.
3. İSTİKLAL MARŞI’NDA BİR KUTSAL: CENNET VATAN
Orhan Okay’ın ifadesiyle millî ve insanî değerlerle dinî motifleri dengeli bir şekilde birleştiren
bu metin (Okay, 2010, s.79) baştan sona bir değerler manzumesi olmasının yanında milletle samimi
bir muhavere özelliği de taşır. Nitekim ikinci tekil şahıs ile nida eden mısralarda müellif, muhatabının
son derece farkındadır. “Korkma!”, “Çatma!”, “Arkadaş!” nidalarıyla milleti bir silkiniş ve uyanışa
çağıran bu güçlü ses tüm muhataplarına üzerinde yaşadığı toprağın kıymetini ve ezelden beridir hür
yaşamış bir milletin hususiyetini hatırlatmaktadır.
Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’nda milletinin içinde bulunduğu mücadelenin gerekçelerini, bu
gerekçelerin temel değerleri ve motivasyonlarını açık ve seçik ortaya koymuştur. İstiklâl Marşı’nda
bazı duyguları vurgulamak amacıyla kullanılan teşbihler ve hatta mübalağalar okuyucuda asla rahatsız
edici bir tesir uyandırmaz. İstiklal Marşı’nın bütünü dil ve anlatım özellikleri bakımından sadelik arz
eder. Diğer şiirlerinde olduğu gibi Mehmet Akif, samimi üslubunu İstiklal Marşı’nda da büyük bir
başarı ile hâkim kılmıştır. Şiirdeki anlam yükünü taşıyan kelimeler ve remizler her yaştan ve sınıftan
muhataplarını gözeten bir karardadır.
İstiklâl Marşı’mız bahsini ettiğimiz tüm bu yönleriyle Türk milletini aynı hedef istikametinde
birleştiren bir mutabakat metnidir. Hatta bizatihi hem mana hem de bir metin olarak Türk milletini
temel değerlerinden birisi olmuştur. İstiklâl Marşı, küllerinden doğan bir milletin verdiği mücadele ile
bu toprakları yeniden vatan kılmasının yazılı şahididir. (Çetin, 2014, s.25)

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

727

İstiklâl Marşı’mızı ihtiva ettiği değerler bakımından incelediğimizde kuşkusuz öne çıkan
kavramların başında “vatan” gelmektedir. Vatan kelimesi sözlükte şöyle karşılık bulur: “Bir kimsenin
doğup büyüdüğü ve yaşadığı yer, yurt; bir milletin üzerinde yaşadığı, hâkim olduğu toprak, yurt.”
(Kubbealtı, 2010, s.1310)
İnsanın yahut onun mensubu olduğu milletin hayatı onun yaşadığı topraklarla hem maddi hem de
manevi bir bağa sahiptir. Tercih edemeden kendimizi kucağında bulduğumuz annelerimiz bizim için
her neyse doğduğumuz topraklar da aynı keyfiyettedir. Varoluşumuzu anlamlı kılan ve inanan insanlar
için bir mesuliyet hissi de doğuran bu bağlılık tabii olarak koruma ve savunma reflekslerini doğurur.
Vatan, bu sebeple sadece bir toprak parçası değil; varlığımızı anlamlı kılan, karakterimizi
şekillendiren bir mefhumdur. Bu bağlamda toprağa duyulan aidiyet hissinin mücerret anlamdaki
ifadesi vatan sevgisidir. Vatan sevgisi, İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından imanî bir
temele bağlanır.
Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitleri şiirinde de “Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!”
nidasında işaret ettiği hususu şair İsmet Özel bu toprakların mesuliyetini yüklenmek olarak tanımlar
ve vatan kavramına şöyle bir tanım getirir: “Vatanlaşmış toprak demek zarfıyla olduğu kadar
mazrufuyla da maddi değil manevi karakterini dünyaya dayatmış toprak demektir.” (Özel, 2021)
Mithat Cemal Kuntay’a ait olan “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer
uğrunda ölen varsa vatandır” dizelerinde veciz ifadesini bulduğu gibi toprak uğrunda bir bedel
ödenmesi yoluyla vatanlaşabilir. Kuşkusuz İstiklal Marşı, bu anlam alanına oturan bir metindir.
Mehmet Akif, birçok şiirinde olduğu gibi elinde ateş topu taşımanın telaşı içinde İstiklal Marşı’nda da
en üst perdeden milletini bahsini ettiğimiz mesuliyete, azme ve mücadeleye çağırmaktadır. Mehmet
Akif’in bu çağrısı, kuru bir hamasi söylem olmamakla beraber beslendiği ve benimsediği fikriyat
istikametinde bir farkındalık oluşturmaya matuftur.
Mehmet Akif’te “vatan sevgisi” Namık Kemal’in “Vücudun kim hâmir-i mayesi hâk-i vatandır
\Ne gâm râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihmetten” (Tuncer 1996, s.98) dizelerindeki hissiyatı ile
örtüşen bir mahiyete sahiptir.
Ertuğrul Düzdağ’ın hazırladığı “Safahat” kitabının uzun önsözünde yer verdiği anekdota (Ersoy,
2014: 7) göre Mehmet Akif’in Balkan Harbi vaazlarından hareketle kendisine bazı ithamlarda bulunan
birine verdiği cevap, onun vatan sevgisi konusundaki içtenliğini anlamak adına önemlidir. Mehmet
Akif şöyle söyler: “Ben dîniyle, imânıyla, ecdâdıyla, evlâdıyla, hayatıyla, rûhuyla, hülâsa herhangi bir
ferdi vatanına bağlayabilecek râbıtaların hepsiyle birden bu vatana bağlı adamım.”
Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı’nda diğer şiirlerinde de işlediği gibi “vatan” kavramını “hürriyet”
kavramı ile ilişkilendirir. Mehmet Akif, hem mizacı hem fikrî şahsiyeti sebebiyle milleti namına
hürriyete aşk derecesinde bağlıdır. Gerçek hürriyetin hakperverlikte ve yalnız Allah’a kullukta
olduğuna birçok şiirinde vurgu yapan Mehmet Akif, vatan toprağını da hürriyetin zemini olarak görür.
Onun zihninde vatan, millet, hürriyet can pahasına sahip çıkılması gereken mefhumlardır. Her bir
karışı şehitlerin kanları ile sulanmış bu vatan toprağı, düşmana asla çiğnetilmeyecek bir namus
meselesidir.
Mehmet Akif, vatan kavramını bütünleyen cüzlerden biri olarak millet kavramını önemser. Ercan
Yıldırım’a göre (Yıldırım, 2011, s.171) Akif, vatan ve millet kavramlarını kuramsal bir amaçla
kullanmamıştır. Bilakis millet ve vatanı kendi gerçekliği içinde, savaşın, çatışmanın göbeğinde
tanımlamıştır. Akif için vatan ve millet içerik olarak Anadolu’nun İslamlaşmasındaki gaza–cihat
kaygısını karşılar.
Mehmet Akif’in Safahat yer alan şu dizeleri onun vatan fikrini özetler niteliktedir.
“…
Vatan muhabbeti, millet yolunda bezl-i hayât;
Hülâsa, âile hissiyle cümle hissiyât;
Mukaddesâtı için çırpınan yürekte olur.
İçinde leş taşıyan sîneden ne hayr umulur?” (Ersoy, 2014, s.224)
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“Mukaddesâtı için çırpınan bir yürek” ile “içinde leş taşıyan bir sine” arasındaki farka dikkat
çeken Mehmet Akif, vatan sevgisinin ancak onun için çaba gösterenlerin kârı olduğunu vurgular.
Dolayısıyla vatan sevgisi dile kolay bir mesele olmakla beraber bedeli ağır bir mesuliyeti karşılar.
İstiklal Marşı’nın özellikle beşinci, altıncı ve yedinci dörtlüklerinde vatan mefhumu şair
tarafından doğrudan ele alınır. Burada Mehmet Akif, vatan mefhumunu adeta tanımlar ve tüm
muhataplarına tarif eder.
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.
Beşinci dörtlüğün başında Mehmet Akif’in “Arkadaş!” hitabı doğrudan Türk ordusunun doğal bir
askeri olan bütün bir milletedir. Yurdun alçaklardan koruması için asker-milletten beklenen hayâsızca
saldırılara karşı imanın beslediği umut ile mukavemet etmesidir. Cenâb-ı Hakk’ın inanan insanlara
müjdelediği güzel günler çok yakın zamanda gelecektir. Son mısrada yer alan yarın ve yarından yakın
ifadelerinden kastın dünya ve ahireti karşıladığı da düşünülebilir. Nitekim ahirete iman,
imkansızlıklara rağmen bu zorlu mücadelenin verilmesinde en güçlü motivasyon kaynağıdır. Bu duruş
ve kararlılığın neticesi dünyada ve ahirette karşılık bulacaktır.
Altıncı dörtlükte can pahasına verilmesi gereken mücadelenin adeta gerekçesi sunulur:
“Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı”
Muhataplarına böyle seslenen Mehmet Akif, vatanın asıl sahiplerine işaret eder. Toprağın altında
kefensiz yatanlar sebebiyle üzerinde dolaştığımız toprağın kutsiyetini vurgular evvela bunun farkında
olmanın ehemmiyetini hatırlatır. Akif, bu hatırlatma sonrasında toprağın altında yatan şehit dedelerine
karşı torunlarını vefaya davet eder ve dünyalar pahasına vazgeçilmeyecek “cennet vatan” terkibini
kurar.
Mehmet Akif, yurduna ve milletine bağlılığını; hayatı boyunca sanat dehasını, tefekkür
hazinesini, ilhamını ve kalemini Türk milletine vakfetmiştir (Hacıeminoğlu, 1986, s.13). Naz
makamında bir ruhaniyeti yansıtan şu dizelerde de onun “cennet vatan” a bağlılığını açıkça
görebiliriz:
“Virânelerirı yasçısı baykuşlara döndüm,
Gördüm de hazânında şu cennet gibi yurdu;
Gül devrini görseydim onun, bülbül olurdum;
Yârab, beni evvel getireydin, ne olurdu! “ (Ersoy, 2014, s.458)
İdris Nebi Uysal’a (Uysal, 2011, s.117) göre İstiklâl Marşı başta olmak üzere Safahat’ta birçok
şiirde toprağa dikkat çekilir, vatan vurgusu ile karşılaşılır. Çanakkale şehitleri için yazılan mısralar,
Bursa’nın işgali üzerine kaleme alınan “Bülbül” şiiri bu hassasiyetin herkesçe bilinen örnekleridir. Bu
hassasiyet İstiklal Marşı’nda “yurt, toprak, vatan, ocak, yer” kavramları etrafında dile getirilmiş,
vatanın güzelliği ve eşsizliği “cennet vatan” benzetmesi ile ortaya konmuştur.
4. CENNET VATANI MAYALAYAN MANA: ŞEHADET
İstiklal Marşı’mız, toprağı vatan kılan manayı “şehadet” kavramı üzerinden tarif eder. Bu tariften
hareketle uzadıkça uzayan mücadele yıllarının türlü zaruretleri içinde “vatan” ve “şehadet” kavramları
etrafında bir kenetlenme atmosferi meydana getirmiştir.
Mehmet Akif’in Safahat’ta yer alan “Balıkesir” şiirinde yer alan “Ey benim her taşı bir ma’bed-i
îman yurdum\Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um!” (Ersoy, 2014, s.457) dizelerinde yer
verdiği “ma’bed-i îman” tabiri “cennet vatan” terkibine eş bir manayı içerir.
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Safahat’ta Mehmet Akif, birçok kutsal değer ve kavramla “yurt” ve vatan” kavramlarını bir arada
kullanır. Kuşkusuz bunların başında “şehadet” ve “şehit” gelir. İstiklal Marşı’nın yedinci kıtasında
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?\ Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!”
dizelerinde “cennet vatan” a gönderme yaparak istifhamda bulunan Mehmet Akif, “şüheda” kanıyla
mayalanıp vatan hüviyeti kazanmış toprakların kutsiyetine dikkatleri yoğunlaştırmak ister.
Şahadet/şehadet sözlüklerde “Görülen ve bilinen bir durum veya iş hakkında şâhitlik etme,
tanıklık yapma; Allah yolunda, millî ve manevi değerler uğrunda ölme, canını fedâ edip şehit olma”
(Kubbealtı, 2010, s.1149) anlamlarına gelir. Kur’an-ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere sakın
“ölüler” demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz.” (Kur’an-ı Kerim, 2:154)
mealindeki ayet-i kerimede işaret edildiği üzere şehitler en büyük şahitliği yerine getirmiş ve biz
farkında olamasak da ebedî bir dirilik kazanmışlardır.
Şehitlik, zor zamanda alınan hayati bir tavırdır. Allah’a inanıp sa’ye sarılarak kaderin tecellisine
teslim olmaktır. Müslümanların dini, canı, malı, ırzı ve istiklalini muhafaza için hiçbir hesaba
girmeden hasbî olarak can vermek elbette insanı en üst makama eriştirir. Şehadetin manasını aklen
kavramak mümkün değildir. Yüzyıllar boyunca İslam toplumlarında en büyük ve nihai gaye, şehit
olarak canını teslim etmektir. Dünyada insan madem bir kere ölecektir bu ölüm de Allah ve vatan
yolunda olsun diye şehadet, mümin kimselerin değişmez duası olmuştur. İslam düşüncesinde şehadet
gayesi ile fani dünya hayatı bir anlam kazanır.
Şehadet, modern dönemlerde farklı yorumlara tâbi tutulmuş olsa da esasında yeryüzünde hak ve
adaletin tecelli etmesine, insanlığın can bulmasıdır. Şehadet arzusu insanı hırs, ihtiras ve bencillikten
uzaklaştırır; diğerkâm ve fedakârlık gibi üstün insanî meziyetlere kavuşturur.
Mehmet Akif, aynı zamanda bir Kur’an hafızı ve âlimi olarak şühedanın hem şahitliğine hem de
toprağa sinen manasına atıfta bulunur ve muhataplarına inandığı bu hakikati şairane bir üslupla
hatırlatır.
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’nda tercümanı olduğu Türk milleti için vatan tüm varlıklardan
daha üstün ve kıymetli bir değerdir. Vatandan ayrı kalmak, vatansız kalmak kaygısı Mehmet Akif’in
tüm çabalarının motivasyonunu oluşturur. Ondan ayrı kalmaktansa birçok şeyden feragat etmek
evladır. Tıpkı toprağın altında yatan ve canını bu toprak için feda etmiş şüheda gibi hem canandan
hem de candan geçebilmek vatan sevgisinin sağlamasını yapan ağır bir imtihandır. Türk milletinin işte
bu mısraların yazıldığı dönemde böyle bir imtihanın tam içinde olduğu göz önüne alınırsa Mehmet
Akif’in bu yakarışı daha iyi anlaşılacaktır.
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nda her ne kadar “İslam” kelimesine yer vermemiş olsa da
onun tüm kavramlarda olduğu gibi “vatan” ve “şehadet” kavramları açısından da referansı İslam’ın
temel kaynaklarıdır. Bu anlamda İstiklal Marşı’nda “vatan” ve “şehadet” kavramları mütemmim
cüzlerdir.
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İSTANBUL’DAKİ AMERİKAN MİSYONLARININ RAPORLARINA GÖRE MİLLİ
MÜCADELE YILLARI
THE YEARS OF NATIONAL STRUGGLE ACCORDING TO THE REPORTS OF THE
AMERICAN MISSIONS IN ISTANBUL
Osman KÖSE
Abstracat
While the Ottoman state, which has been dealing with the Tripoli, Balkan and First World Wars
since 1911, thought that the war ended with the Armistice of Mudros signed on October 30, 1918, and
the period of healing came, a different process began with the occupations that started a few days after
the signing of the armistice. When the Ottoman geography, including the capital Istanbul, began to be
occupied, the Anatolian people, who had been exhausted for many years, began to be alone with their
own destinies and started to organize and create resistance points for the struggle. As a part of this
process, with the arrival of Mustafa Kemal Pasha in Samsun on 19 May 1919, the days and years of
the National Struggle, which was a difficult process, began.
Since the beginning of the 19th century in the Ottoman state, there were missionaries who came
and went frequently for trade or different purposes. It is seen that this number has started to increase
with the American colleges that started to open in the Ottoman geography after the half of the century.
The most prestigious of the American schools were undoubtedly those located in the capital, Istanbul.
The reports of the administrators of the schools, which were open during the days of the First World
War and the National Struggle and did not interrupt their education, sent to the American aid
organization Near East Relief and the school's headquarters in Boston, about the latest developments
in Istanbul and the Ottoman state, are of great importance.
In this paper, the years of the National Struggle will be discussed according to the reports sent to
America by the administrators of the American Girls' College in Istanbul by analyzing the political
and social situation in Istanbul and Anatolia.
Keywords: National Struggle - America -Istanbul - Ankara- Mustafa Kemal -Ottoman state
Giriş
1911 yılında Trablusgarp’ın işgali ile başlayan süreçten beri cereyan eden savaşlar, Osmanlı
devletinin insan ve maddi kaynaklarını büyük ölçüde bitirmişti: Uzun süren Birinci Dünya Savaşı ise
devleti / toplumu yorgun ve bitkin bir duruma sürüklemişti. Bir an önce savaşın sonlandırılarak barış
ortamının oluşmasını herkes istiyordu. Bu istek sadece Osmanlı devleti tarafından değil, savaşın galibi
olan devletlerin halk kitlelerince de canla başla arzu ediliyordu. Rusya’nın bir iç meselesi olarak 1917
yılında başlayan “Ekim devrimi” sonucu, 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Bret-Litowsk antlaşması ile
Rusya cephesinde savaş sona ermişti1. Rusya savaştan çekilmiş fakat İtilaf devletlerin diğer paydaşları
ile muhaseme aynen devam ediyordu. Savaşın genel sonucu ise ittifak devletlerini oluşturan Osmanlı
devleti, Almanya, Avusturya ve Bulgaristan’ın kesin olarak mağlubiyeti şeklinde görünüyordu. Yani
savaşa artık devam etmenin bir faydası olmayacaktı. Sadece bu süreci sona erdirecek güçlü irade veya
hakemlere ihtiyaç vardı
Savaşın sona erdirilerek masaya oturulması yönünde, Alman, Avusturya, İngiltere ve Fransa
devletlerinde eğilimler ve bu eğilimlerin diplomatik olarak arka kapılarda konuşulmasına 1918 yılı
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başlarından itibaren rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde de bu yönde isteklerin olduğu görülmekle
beraber, bunu tetikleyecek bir ortam henüz oluşmamıştı. Zira kaybedilen cephelerde bir daha
galibiyeti sağlamanın mümkün olmayacağı ortadaydı. Padişah 5. Mehmed Reşat hayata veda ederek
tahta 4 Temmuz 1918 tarihinde 6. Mehmet Vahdettin geçince, Osmanlı tarafında bu yönde
hareketlenmeler artmaya başlayacaktır. Zira daha önce veliaht olarak dünyanın ve savaşın gidişatını
yakından takip eden padişah Vahdettin, bir an önce sulhun yapılarak yaraların sarılması taraftarıydı ve
göreve gelir gelmez bu yönde adımlar attı. Savaşta kötü gidişatın sorumlusu olarak görülen Talat Paşa
kabinesi 7 Ekim 1918’de istifa etti; yerine herkesin saydığı ve tarafsız olarak bilinen Ahmet İzzet Paşa
yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi2. Bu şekilde on yıldır Osmanlı devletinin kaderine hükmeden
Enver, Cemal ve Talat Paşalar görevden uzaklaştırılmış oldu.
İzzet Paşa’nın 14 Ekim 1918’de yeni hükümeti kurması ile Mondros Mütarekesi’ne giden süreç
de başlamış oldu. Zira göreve geldikten bir gün sonra 29 Nisan 1916’da Kutul Amara’da esir edilen ve
bu tarihten beri de Büyükada’da tutuklu bulunan İngiliz General Townshead ile bu yönde arabulucular
vasıtasıyla görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden sonra General Townshead, sulh için arabulucu
olarak 20 Ekim 1918’de İngiliz Amiral Calthrope’nin bulunduğu Mondros’a gönderildi. General
Townshead burada Osmanlı makamlarının sulh taleplerini İngiliz hükümetine faksla bildirdi ve
talimat beklemeye başladı. İngiltere’den beklenen haber çok geçmeden geldi ve Akdeniz Filosu
Komutanı Amiral Calthrope, devletinin kendisini mütareke koşullarını konuşmak üzere
görevlendirdiğini ve acilen Osmanlı temsilcilerinin Mondros’a gönderilmesi konusunda Sadrazam
Ahmet İzzet Paşa ile telgraf üzerinden iletişime geçti.
Amiral Caltrophe’den gelen davet aslında Padişah Vahdettin ve Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’nın
beklediği bir durumdu. Osmanlı makamları acilen mütareke şartlarını konuşacak olan heyeti belirledi.
Bahriye Nazırı Deniz Albayı Rauf Bey (Orbay), Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet, Kurmay Yarbay
Sadullah, Heyet Kâtibi Ali Bey’den (Türkgeldi) müteşekkil bir heyet yetkilendirildi3. Teşekkül eden
heyet Limni adasının Mondros limanında demirli bulunan İngilizlere ait HMS Agamemnon zırhlısında
27 -30 Ekim 1918 tarihleri arasında İngiliz heyeti ile beş oturumda mütareke şartlarını müzakere
ettiler. Aslında mütareke şartları İngilizler tarafından önceden belirlenmişti; savaşın galibi olarak bu
şartlar Osmanlı delegasyonuna kabulleri için dikte edilmiş oldu. Mütareke şartlarını görüşmeye
gelirken, padişahın mutlaka bir sulh yapılması tembihleri ve başka çıkar yolun da olmaması sebebi ile
heyetin önüne koyulan şartlar kabul edilmiştir. Osmanlı heyeti, önlerine koyulan maddelerin ağırlığını
gördükten sonra, şartları hafifletmeye yönelik müzakerelerden sonuç alamayınca son olarak Padişah
Vahdettin ile iletişim kurmak istedi fakat bunu başaramadı. Amiral Caltrophe’nin, aynı gün kabul
edilmezse savaşın devam edeceği tehditlerinden dolayı, 31 Ekim 1918’den itibaren yürürlüğe girmek
üzere önlerine koyulan mütareke şartlarını imzaladılar4.
Mondros Mütarekesinin, savaşı sona erdireceği ve sulh görüşmelerinin yolunu açacağı
düşünülürken, mütarekenin 7. Maddesini dayanak olarak ileri süren İtilaf devletleri, bir gün sonra
Anadolu coğrafyasını işgal için farklı noktalardan harekete geçtiler. 1 Kasım 1918’de Çanakkale
boğazının kenarlarını mayınlardan temizleyerek, savaş gemileri ile İstanbul’a doğru yöneldiler.
Osmanlı donanması ve ordusu tahliye edildiği için önlerinde bir engel artık kalmamıştı. Bu şekilde 13
Kasım 1918’de İstanbul’a ulaşan İtilaf devletleri filosundan askerler karaya inerek başkenti işgale
başladılar5. 20 Mart 1920’ye kadar fiili olarak devam eden İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgali, bu
tarihten sonra resmileşerek devam etti. Yine aynı şekilde Fransızlar 4 Kasım 1918’de Doğu
Trakya’da, 9 Kasım 1918’de de Uzunköprü- Sirkeci hattını işgal ettiler. İngilizler 9 Kasım 1919’da
İskenderun’u ve 10 Kasım 1918 tarihinden itibaren de Amanos dağları ve İskenderun-Payas hattını

2
3

4
5

Cevdet Küçük, “Mehmed VI, DİA, 28, Ankara 2003, s.422-424.
Osman Akandere, “Mondros Görüşmelerinde Bir Arabulucu: İngiliz Generali Townshend’in Mondros Görüşmeleri Öncesi
Üstlendiği Arabuluculuk Rolü”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XX/40 (2020-Bahar/Spring), s. 5-23.
Cemil Öztürk, “Mondros Mütarekesi”, DİA, 30, Ankara 2005, s. 271-273.
Abdurrahman Bozkurt, İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Basılmamış Doktora tezi, İstanbul 2009, s.8-15.
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işgal ettiler. 10 Aralık’ta ise Fransızlar Adana’yı işgale başladılar. 7 Aralık1918’de İngilizler Batum’u
28 Mart’ta İtalyanlar Antalya’yı ve 15 Mayıs’ta da Yunanlılar İzmir’i işgale başladılar6.
İstanbul işgal edilince Padişahın ve hükümetin eli kolu bağlanmıştı. Zira İstanbul işgal altına
düşmüştü. Ordu tasfiye dilmiş ve devlet fiilen işlevsiz hale gelmişti. İstanbul hükümeti mevcut
durumdan nasıl çıkılacağı yönünde çareler arıyordu. Bu sıralarda Mütarekenin imzalanması ile
İstanbul’a çağrılan Yıldırım Orduları Komutanı General Liman Von Sanders’in yerine 31 Ekim
tarihinden itibaren Mustafa Kemal Paşa görevlendirilmişti. Yıldırım Orduları da 7 Kasım 1918’de
lağvedilince Mustafa Kemal Paşa işgal altına girmek üzere olan yeni görev yeri İstanbul’a çağrıldı.
Mustafa Kemal Paşa yeni görevine başladıktan sonra hummalı bir çalışmaya koyuldu7. Osmanlı sarayı
eksenli geçen bu hummalı çalışma sonunda 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a görevlendirmesi
kararlaştırıldı. Hazırlıklarını yapan Mustafa Kemal Paşa, Padişah ile en son Cuma selamlığında
görüştükten sonra 15 Mayıs 1919’da kendisine tahsis edilen Bandırma Gemisi ve beraberindeki
görevliler ile İstanbul’dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919 günü sabah saatlerinde Samsun’a ulaştı8. Bu şekilde
Milli Mücadelenin ilk günleri başlamış oldu.
Amerikan Misyonerlerinin Raporlarında Milli Mücadele Yıllarında Türkiye
Samsun, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde buraya gelişi ile Milli Mücadelenin
başladığı bir şehirdir. Şehrin ve çevresinin sosyal yapısı karışıktı. Demografik olarak Müslüman nüfus
çoktu fakat Gayr-ı Müslim nüfus da hatırı sayılır bir orana sahipti. Gayr-ı Müslim nüfus içinde Rumlar
çoğunluğu teşkil etmekle beraber özellikle şehir merkezinde az sayada da Ermeniler ikamet
etmektedir. Ayrıca 1853-56 yılları arasında Rusya ile cereyan eden Kırım savaşından sonra
Samsun’un nüfusu artmış, şehirde özellikle İran’dan gelen dikkate değer ticaretle uğraşan kişiler
çoğalmıştır. Bu nüfusun yansıması olarak, asrın ikinci yarısında Şii inancına sahip İranlıların
toplandıkları mekân olarak Samsun’da Acem Tekkesi açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde
şehrin nüfusu az olmasına rağmen gayr-ı Müslimlerin sayılarının dikkate değer olması, şehrin artan
ticari kapasitesi ve Anadolu içlerine kadar denizden ulaşımın başladığı stratejik bir yer olması
Samsun’u gittikçe gelişen bir şehir konumuna taşımıştır. Bunun yansıması olarak Birinci Dünya
Savaşına girmeden önce Samsun’da 17 ülkenin konsolosluğu faaliyet göstermektedir. Şehrin elit ve
kozmopolit yapısından kaynaklı olarak ürünlerini yurtdışından getirilen moda evleri, spor ve kültür
etkinliklerine sıkça Samsun’da rastlamak mümkündür9.
Birinci Dünya Savaşı, Samsun’u her anlamda yıpratmıştır. Savaşın getirdiği bir sonuç olarak
düzensiz ve plansız göçlerin gemilerle ve Trabzon tarafından kara yolu ile hedefi Samsun olmuştur.
Savaş sonunda şehrin nüfusu, savaş öncesine göre çok artmıştır fakat oluşan bu kalabalık sayı savaş
öncesine göre niteliksizdir ve yardıma muhtaç haldedir. Fakat buna rağmen Samsun’un önemi iç
kesimler ile ulaşımı sağlayan bir nokta olması sebebiyle her geçen gün artış göstermiştir. İngilizlerin,
Mondros Mütarekesinin 7. Maddesini temel tutarak Rumlara yönelik saldırıların ve karışıklığın
sonlandırılmaması durumunda işgal tehditleri savurdukları yerlerden biri de bu nedenle Samsun
olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun, Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan sonra son durak olarak
mesken tuttuğu yer, Milli Mücadele sürecini yöneteceği ve daha sonra da yeni kurulacak olan devletin
başkenti olacak olan Ankara olmuştur. İstanbul hükümeti işgal altında ve Mustafa Kemal Paşa
Ankara’da çalışmalarını yürütürken Samsun’da bulunan Near East Relief cemiyetinin bir üyesinin 3
Ocak 1920 tarihli raporu ülkenin durumunu ortaya koymaktadır. Bu rapora göre Samsun’da asayiş ve
güven noktasında hiçbir sorun yoktur. Hayat normal bir şekilde akıp gitmektedir Ortaya çıkan
istikrarsızlık nedeniyle Anadolu’nun içerilerine seyahat etmenin zorluklarından bahsedilmekle
6

7

8

9

Sabri Sürgevil, “Türk-Yunan İlişkileri İçinde İzmir'in İşgali Sorunu”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.1,
S.3, Yıl 1993, s.21-28.
Semih Yalçın, “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki Faaliyetleri (30 Ekim 1918-16 Mayıs' 1919)”,
Tarih Araştırmaları Dergisi, C.17, S.28, 1995, s.181-182.
Yaşar Özüçetin, “Millî Mücadele İçerisinde “19 Mayıs 1919”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C.5, S.2, (2004),
s.65-74.
Osman Köse, “Samsun’da Camiler, Mescitler ve Kiliseler”, Gelenekten Moderniteye Samsun (1923 – 1950), Ed. Osman
Köse, Samsun 2014, s.259-326.
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beraber, Samsun’un bu noktada güvenli ve huzur bir kent olduğundan bahsedilmektedir. Dikkat çeken
nokta ise ülkede huzursuzluklar olsa da Amerikan yardım cemiyeti altında faaliyet gösteren
misyonların Anadolu’daki tüm istasyonlarda güvenle çalıştıklarıdır. Yakın Doğu Yardım Cemiyeti
altında faaliyet gösterenlerin dikkat ettikleri en önemli husus çalışmalarında siyasi bir görüntü
verememeleridir. Çünkü işgallerin başladığı bir zamanda, işgalcilere yakın görüntüler vermek
hayatlarını riske atabilirdi. Yazışmalarda buna riayet ettikleri görülmektedir. Fakat buna rağmen
Amerikan Near East Relief’in yardımcı oldukları kesim, sıkıntı içindeki Müslüman ahali değil, Rum
ve Ermenilerdir10.
Bu sırada önem arz eden diğer bir yer ise ilk işgallerin başladığı yerlerden birisi olan Adana’dır.
Fransızlar, mütarekenin 7. Maddesine dayanarak 18 Kasım 1918’de Adana’yı işgale başladılar11. Bu
sırada Adana valisi Nazım Beydir. 1919 yılında onun yerine tecrübeli bir isim olan Mehmet Celal Bey
atanmıştır. Dâhiliye Nazırlığı ve Halep Valiliği yapan Celal Bey’den Near East Relief’in eski Adana
direktörü hazırladığı raporlarda “liberal ve geniş görüşlü” bir adam olarak bahsetmektedir. Fakat
Fransızların gittikçe Adana’nın yönetimini ellerine almaları yönündeki gayretleri sonucu, Vali
Adana’dan uzaklaştırıldı. Mersin limanından bir Fransız gemisine bindirilerek bir nevi apartopar
İstanbul’a gönderildi. Vali Celal Bey, Adana’da ve Near East Relief görevlilerinde bıraktığı izlenime
göre İstanbul hükümetinden daha ziyade Ankara’ya daha yakındır ve Ankara’nın valisi olarak
bilinmekteydi. Celal Bey’den sonra Fransızlar Adanalı yerli bir tüccarı vali vekili olarak atadılar.
İstanbul hükümetinin Vali vekili olarak atadığı kişi, işgalci Fransızlara her bakımdan yardımcı olan
Abdurrahman beydir12. Sonraki sürece bakıldığında tüm yönetim Fransızların elinde olmakla birlikte o
sadece valilik koltuğunda oturan bir “figür” olarak görülmektedir. Rapora göre Fransızların Adana’da
gittikçe etkin olmaları ve Türk yöneticilere baskıları ileride bir sürtüşme ve çatışmaya doğru
gitmektedir. 1920 yılında Vali Celal beyin gidişinden sonra Adana ve çevresinde tamamen bir
düzensizlik hâkim oldu. İtaatsizlik ve güvensizlik had safhadaydı.
Raporlarda dikkat çeken bir husus, 1920’li yılların başlarında Ankara ve İstanbul arasında oluşan
derin ayrılıkların yabancılar tarafından çok bariz bir şekilde takip edilmesi ve geleceğe yönelik
analizler yapılmasıdır. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a kafa tutan ve onu dinlemeyen bir görüntü
verdiği anlaşılmakta ve Anadolu’da görevli memurları İstanbul veya Ankara’nın adamı diye tasnif
etmektedirler.
1920 yılı başlarında Maraş’ın kurtuluşu için yerel halkın başlattığı mücadele ve bunun sonucunda
Fransızların 11 Şubat 1920’de şehri terk etmesinin yankıları Adana’da çok bariz hissedilmiştir13. Near
East Relief’in Adana başkanının “Maraş Felaketi” olarak adlandırdığı olaylar, Müslüman Maraş
ahalisinin kendi imkânları ile işgalci Fransızları şehirden kovmalardır. Maraş’ta Fransızlara yardımcı
olan ve asırlardır beraber yaşadıkları Müslüman ahaliyi arkadan vuran Ermeniler, bu ihanetleri
sonucunda şehirde artık duramamışlar ve Fransızların koruması altında Adana’ya gelmişlerdir. Near
East Relief Cemiyeti bunlara kucak açmış; onların kayıtlarına göre 2400 Ermeni’yi barındırmaya
başlamışlardır. Raporların tarafgirliği her halinden bellidir. Maraş’tan kaçanları anlatırken,
“Fransızlarla işbirliği içinde Türklere saldırdıkları için kaçmışlardır” ifadeleri yerine
“köleleştirilmemek için” kaçtıkları ve bu kaçış sırasında 1200 kişinin kar fırtınaları altında telef olduğu
vurguları yapılarak ajitasyon yapmışlardır. Raporlardan anlaşıldığına göre Fransız işgaline geçen
Adana, Ermenilerin sığınak yeri olmuştur. Şehrin değişik yerlerinde 15 bin Ermeninin çadırlarda
kaldıkları anlaşılmaktadır. Relief’in yardım çadırlarında Amerikalı, Fransız ve İngiliz görevliler
çalışmaktadırlar. Tüm bunlara rağmen Ermeniler “her şeyden acı çeken” topluluk olarak
tanımlanmaktadır.
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Adana’yı Fransızlardan kurtarmak için yerel ahalinin Ankara’nın direktifleri doğrultusunda
çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Vatanlarını savunan yerli ahali burada “milliyetçiler” olarak
tanımlanırken, diğer yandan da bir nevi Adana’nın huzurunu bozan azınlıktaki kişiler olarak öne
sürülmektedirler. Relief’e göre Adana ve çevresindeki, “milliyetçi” fırtınanın gücü kırılmış ve “tüm
Hristiyanları” içine alan bir yönetim oluşmuştur. Bu ifadeyle Fransızlar ve Amerikan Yardım
kurulusu Relief, hedef kitlelerini belirlerken toğlumu Müslüman ve Hristiyan olarak ayırmakta,
yardımları ve insani muameleleri de bu anlayışa göre yapmaktadır. Ayrıca dikkat çeken bir husus ise
Adana ve çevresinin Müslüman ahaliden arındırılmış, sadece Hristiyanların olduğu ve hayat sürdüğü
bir şehir olarak takdim çabalarıdır.
Raporlarda Fransa ile 30 Mayıs 1920’de Ankara’da yaptığı 20 gün süreli ateşkes antlaşmasından
da bahsedilmektedir. Bu antlaşmanın maddelerinden birisi de Sis’in boşaltılmasıdır14. Mütarekeye
göre Fransızlar burayı boşaltarak Türklere teslim edeceklerdir. Fakat Fransızlar, Sis’i tahliye
etmelerine rağmen, burayı Türklere değil silahlarla beraber Ermenilere terk etmişlerdir. Raporlarda bu
konuda da çok yanlı bilgiler vardır. Ermenilerin kendilerini koruyarak burada kalmalarından
bahsederken, çekilme sırasında Fransızların silahları onlara bıraktığından söz edilmektedir. Rapora
göre, Yalnız Türkler yiyecek ve her şeye sahiptirler; Sis’te kalan Ermenilerin, etrafta Türklerin olması
sebebiyle Adana ile irtibatları kesilerek mahsur halde kalmışlardır. Raporlarda 30 Mayıs 1920
mütarekesinin 9 Haziran gece yarısı sona ermesiyle Türklerin ateş etmeye başladıkları, Adana’nın
muhasara altında olduğu, şehrin dış dünya ile tek bağlantısının ise uçak ile olabildiği, demiryolu,
telgraf ve ulaşımın tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edilmektedir. Buna göre Adana şehir merkezine
Fransızların hâkim olduğu fakat etrafta Türklerin etkin olduğu anlaşılmaktadır.
Kilikya’nın Fransızlar tarafından işgalinin “tüm Hristiyanları korumak” için yapılan bir girişim
olduğu dile getirilerek, korumanın yansıması olarak da bu bölgelerden Adana’ya güvenli bir şerit
şeklinde ulaşım alanının oluşturulmasından bahsedilmektedir. Yazışmalardan 1920 yılı Ağustos
ayında Adana şehir merkezinde şartların kötüleştiği anlaşılmaktadır. Fransız birlikleri, Türkleri
Adana’nın 5 mil gerisine püskürterek, tahıl ve üzüm bağlarına erişimi sağlanmak için bir girişim
başlatmış bulunmaktadır. New York’a dönen Relief’in eski Adana Direktörünün raporları tamamen
sübjektif değerlendirmeleri içermektedir. Vatanları işgal edilen Müslüman ahali, işgalcileri
ülkelerinden kovma mücadelesinde “haydutlar” olarak adlandırılırken, Hristiyanlar ise canlarını ve
mallarını kurtarmaya çalışan çaresizler olarak tasnif edilmektedir15.
9 Kasım 1920 tarihli Raporlarda İstanbul ve diğer yörelerden kısmen bahsedilmektedir. Buna
göre İstanbul ve Anadolu’da askerlik hariç seyahat tamamen yasaktır. Sivas Valisi Reşit Paşa’dan
bahsederken onun Amerikan Yardım Cemiyeti’nin çalışmalarına dostane yaklaşımından söz etmekte
ve “Sivas’ın Türk Valisi” ifadesi kullanılmaktadır. Dikkat çeken bir husus, raporlarda “Osmanlı
devletinden” hiç bahsedilmemekte; “İstanbul”, “Türkler”, “milliyetçiler” ve “Ankara” kelimeleri
kullanılmaktadır. Bu şekilde, Türkiye’de “devlet” olgusu ortadan kalkmış, Anadolu’da belirsizliğin ve
işgalcilerin de meşru yönetimler olarak kabul edildiği bir tablo ortaya çıkarılmaktadır. Buna göre
vatanlarını savunan Türkler ise “bozguncu” olarak gösterilmektedir16.
7 Ocak 1921 tarihli raporlara göre ise Mardin ve Urfa’nın Amerikalılar için çok da güvenli bir
yer olmadığından söz edilmektedir. Yörede faaliyet gösteren dört Amerikalı bu yüzden Beyrut’a
kaçmışlardır. Dikkat çeken bir durum ise Fransızlardan Maraş’ı geri alan Türklerin tekrar şehre hâkim
oluşu ise “işgal” olarak görülmektedir. Anadolu’da işgale karşı gelen Müslüman ahali “Müslüman
yağmacılar “olarak zikredilmektedir17.
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Amerika’nın, İstanbul’daki kolej üzerinden gelişmeleri sürekli takip ve analiz ettikleri
anlaşılmaktadır. Bu konuda 1921 yılı Temmuz ayında Newyork’tan Henry Morgenhau’nun Kolej
müdürü Dr. Patrick’e gönderdiği mektuptaki ifadeler önem arz eden bilgilere sahiptir. Daha önceki
yazışmalarında Dr. Patrick’in Morgenhau’ya Türkiye’nin 1921 yılı itibariyle durumuna değinirken
“artık bu ülkenin huzurlu olabileceğine pek ihtimal vermiyorum” şeklinde görüşler sardettiği
anlaşılmaktadır. Burada Morgenhau mevcut gidişattan durumun nereye varacağını tahmin eden analizi
dikkat çekmektedir: “Fransa, İngiltere ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar, Türklerin tekrar
İstanbul’a sahip olmalarına sebep olacaktır”18.
22 Kasım 1921 tarihinde Relief’ten New York’a giden raporda da Mustafa Kemal Paşa’nın
önderliğinde oluşan Ankara’daki oluşumdan “Milliyetçiler” olarak bahsedilmektedir. Mustafa Kemal
Paşa’nın, Hristiyanlar üzerine yoğun vergi yükü koyduğu iddiaları dile getirilerek eleştiriler
yapılmadadır. Bu durumu öne süren Cemiyet, New York’a yazı göndererek, vergileri kendilerinin
ödeyeceklerini ve buna göre ödenek gönderilmesini talep etmektedir19.
İstanbul’daki Amerikan Kız koleji Müdürü Dr. Marry Mills Patrick’in raporları sosyal durumu
derin analiz için ayrı bir öneme sahiptir. İlk olarak Erzurum’a gelen ve daha sonra Amerikan Kız
kolejinin müdürlüğünü yapan Patrick, dindar bir misyonerdi. Dr. Patrick, New York’a gönderdiği
raporlarından birinde Rusya’daki 1917 devrimi ile birlikte dünyada etkili olmaya başlayan “Bolşevist
modanın” okullarındaki gençler arasındaki durumundan da bahsetmektedir. Bu konuda Relief’in, New
York sorumlusu Colonel Edward H. Haskel’e gönderdiği raporda, dünyada modalaşan Bolşevist
hareketin dünyayı etkileyen fikirlerinden Amerikan koleji öğrencileri etkilenmemişlerdir. Patrick’e
göre kolejde “bolşevist” fikirlere rağbet eden yoktur ve asla da olmayacaktır. Verdikleri eğitim gereği
kolej öğrencileri ekonomik bağımsızlıktan yanadırlar.20.
Dr. Patrick’in Mütevelli Heyetten Dr. Darling’e İstanbul’un siyasi ve sosyal durumunu anlatan
10 Aralık 1920 tarihli raporu da önrm arzetmektedir. Buna göre İstanbul’daki siyasi durumun çok
kötü olduğundan bahsederken, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sulh ve rahatlık için bir şey
getirmediğini, aksine şartları daha da kötüleştirdiğini dile getirmektedir. Ona göre İstanbul’un
geleceği, bitmeyen ve sonu gelmeyecek olan bir çekişme içine girilmiştir. İstanbul’un mevcut
durumundan istifade etmesi düşünülen devlet, Yunanistan’dır. Fakat mevcut Yunan hükümeti,
Osmanlı devletinin içinde olduğu durumdan istifade edememekle ve becerisizlikle suçlanmaktadır. Bu
konuda eleştiri yaparken, Yunanistan kralı Kostantin beceriksizlikte M.Ö. 5. asırda yaşamış Atinalı
devlet adamı Aristides’e benzetilmektedir. Yani mevcut Yunan Kralı Kostantin, Aristides’den beri
gelen en beceriksiz yönetici olarak görülmektedir. Bu beceriksizlikle Yunan yönetimi “fiyasko
yönetim” olarak tanımlanmaktadır.
Bu raporlarda diğer dikkate şayan bir gözlem Mustafa Kemal Paşa ile hareket eden kitleden
“Kemalistler “ olarak söz edilmesidir. Ankara merkezli Kemalistlerin daha doğrusu Mustafa Kemal’in
ve Amerikan Kız kolejinde yetişmiş, batı dünyasında da iyi tanınan, çağdaş ve modern olarak
betimlenen Halide Hanımın Asya kıtasında güçlerinin her geçen gün arttığından söz edilmektedir.
Buna göre Mustafa Kemal Paşa ve Amerikan kolejinde eğitim almış Halide Hanım, modern
Türkiye’nin öncüleri olarak gösterilmektedir. İşgallerle yönetim boşluğu oluşan İstanbul’da ve
Asya’da Bolşevik tehlikesi bulunmamaktadır. Bu şekilde bu yıllarda dünya siyasetinde etkili olmaya
çalışan Amerika’nın en çok tedirgin olduğu hususun Rusya dışında “Bolşevist” hareketlerin güç
kazanması ve etkili olması endişesi olduğu anlaşılmaktadır. Dr. Patrick’e göre İstanbul’da çok sayıda
Rus vardır fakat hepsi aç ve sefildir. Bu nedenle İstanbul’da bu yönde bir “bolşevist” tehlikesi
olmamakla beraber, Bolşevistlerin propaganda ve söylemleri tamamen havada mesnetsiz
kalmaktadır21.
1922 yılında Milli Mücadelenin askeri boyutunun tamamlanmak üzere olduğu ve Mustafa Kemal
Paşa’nın siyasi ve sosyal gidişata tamamen hâkim olmaya başladığı bir dönemdir. İstanbul’un henüz
18
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teslim alınmadığı bu dönemde Amerikan Koleji yöneticilerinin Amerika’ya gönderdikleri raporlarda
İstanbul’da “İzmir felaketinin tekrarlanabileceği” endişesi taşıdıkları görülmektedir. Kolej müdürü
Dr. Patrick bu yöndeki endişelerini Mütevelli Heyet Başkanı Charles R. Crane’ye 10 Ekim 1922
tarihinde gönderdiği raporda aktarırken “büyük korkudan” bahsetmektedir. Ona göre, İstanbul’da
İzmir benzeri bir durum yaşanmasından endişe eden Hristiyan nüfus bu yılın içinde yoğun olarak şehri
terk etmeye başlamıştır. İnsanların şehri terk etmesi ve korkuya rağmen fiyatların sabit olduğu,
marketlerde durgunluk olduğu fakat kıtlığın olmadığı dikkati çekmektedir. Şehri terk edenler elbette
işgal günlerinde işgalcilere yardımcı olanlar ve Müslüman ahaliye sıkıntı yaşatanlardı. Patrick’e göre
Türklerin kendilerine zarar verebilecekleri düşünülmüyordu. İzmir’deki olaylarda da Müslüman ahali
Amerikalılara herhangi bir zarar vermemişti. Her ihtimale karşı bu yılın içinde İstanbul’daki
Amerikan elçiliği muhtemel olaylara yönelik “çok etkili” planlar yapmaktaydı. Mustafa Kemal
Paşa’nın başlattığı mücadele ile işgal güçlerinin güç kaybetme sebebi Patrick’e göre İtalya, Fransa ve
İngiltere arasındaki anlaşmazlıkların her geçen gün artmasındandır.
Patrcik raporunda sürekli “Türklerin kendilerine zarar vermeyeceklerinden” emin olarak
görünmektedir. Şayet kargaşa olsa bile “Amerikalılara dostça” davranacaklar ve kolej koruma altına
alınacaktır. Savaşın getirdiği kargaşaya rağmen 1922 yılı Ekim ayında kolejde 350 öğrenci
bulunmaktadır22.
Dr. Patrick’in raporlarında 1922 yılı sonuna doğru öne öne çıkan sorun İstanbul ve Türkiye ile
ilgili karamsarlıklardır. Kalıcı bir hükümetin olmamasını istikrarsızlık olarak görerek, tüm mallar için
uygulanan “fantastik” vergilerin bunaltıcı olduğundan söz etmektedir. Bu sırada Lozan görüşmelerinin
devam ettiği bir dönem olduğu için, Milli Mücadeleyi yürüten merkez olarak Ankara “tüm
kapitülasyonlara” karşı durmaktadır. Ankara’nın tüm yönetim iplerini eline almasından sonra, siyasi
ve sosyal kargaşa yine de devam ettiği için halkın olumsuzluklara karşı para ve mal biriktirme
telaşında olduğu bariz şekilde görülmektedir23.
1923 yılı başlarından itibaren İstanbul ve Anadolu’da Ankara’nın ağırlığının hissedildiği, siyasi
ve sosyal havanın da buna göre değiştiği raporlardan anlaşılmaktadır. Amerikan Kız koleji Müdürü
Dr. Patrick, 11 Mart 1923’te New York’taki ofislerinde görevli Albert W. Stoub’a gönderdiği raporda,
İstanbul’daki mevcut siyasi ve sosyal havanın 1909 yılında Genç Türklerin her tarafa hâkim oluşu ve
II. Abdülhamid’in düşüşündeki atmosfere benzeyen duyguları andırdığından bahsetmektedir. Ona
göre 1909 yılı öncesinde “Abdülhamid’in korku rejimi etkiliydi ve bu tarihten sonra serbestiyet
başlamıştı. 1923 yılı başlarına doğru, marketlerin açık olduğu, şehirden ayrılanlar ve bazı ürünlerin
olmamasına rağmen fiyatların pek artmadığı, hatta bankaların da siyasi istikrar sağlanıncaya kadar
kapalı olduğu fakat bundan şikâyetçi olanların bulunmadığı gözlenmektedir24.
Raporlardan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Paşa’nın askeri ve siyasi başarılarına rağmen,
1918 Mondros mütarekesinden beri hiçbir devletin kalıcı bir antlaşma imzalamaması dikkat
çekmektedir. Lozan’da 22 Kasım 1922’de başlayan antlaşma görüşmelerinin devam etmesi ve bunun
uzun sürmesi de toplumda sabırsızlık uyandırmaktadır. Dr. Patrick’e göre ateşkesten sonra uzun süre
antlaşma yapılmaması durumunun tarihte hiç rastlanmaktadır. Napolyon savaşlarında bile her şey bir–
iki yılda çözülmüş fakat hala Türkiye’de ateşkes ile devam eden belirsiz bir hava devam etmektedir.
Ankara hükümetinin askeri ve siyasi olarak başarıları ve ülkenin kaderine hâkim olmaya
başlamasıyla Mustafa Kemal Paşa, Amerika’da “yüksek saygınlığa sahip” birisi olarak konuşulmaya
ve bilinmeye başlandı. 1923 yılı yaz aylarında Mustafa Kemal Paşa, henüz kurulacak olan devletin
“Cumhuriyet mi” veya nasıl bir şekil alacağı ile ilgili hiç görüş bildirmezken, İstanbul’daki Amerikan
kolejinin raporlarından, kurulacak olan devletin şeklinin Cumhuriyet olacağından bahsetmeleri dikkati
çekmektedir. Buna göre Amerikalılar, Mustafa Kemal Paşa’yı askeri bir lider olarak değil, Türk
milletine “Cumhuriyeti sunacak” olan “ilerici bir Türk” olarak kabul etmektedirler.
Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’in tanınmış ailelerinden Uşaklı zadelerin kızı ve Amerikan Kız
kolejini bitirdikten sonra eğitimine Sorbon’da devam eden Latife Hanım ile 29 Ocak 1923’te yapılan
22
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evliliğinden de sitayişle bahsedilmektedir. Zaten başarılı bir lider olan Mustafa Kemal Paşa’ya, Latife
hanım ile evliliği “büyük bir prestij” katmış olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de yeni bir döneme
girildiği 1923 yılında Amerikan gazeteleri sıkça Türkiye’yi konu edinmektedirler. Özellikle son
dönemlerde Amerikan gazetelerini Mustafa Kemal Paşa, Latife hanım ve Halide Edip hanımın
fotoğrafları ve hikâyeleri süslemekte ve onlardan övgüler dolusu bahsedilmektedir. Türkiye’nin tepe
noktasında parlayan bu üç isim, “Türk kadınının hürriyeti için çalışan” kişiler olarak
selamlanmaktadır. 1923 yılı Haziran ayı başındaki New York Times’in Pazar sayısında da yine bu üç
ismin fotoğrafının varlığından söz edilerek, hiçbir fotoğrafın onların ülke üzerindeki etkilerini bu
kadar ortaya koyamayacağı dile getirilmektedir25.
Sonuç
Mondros Mütarekesi’nden sonra başlayan işgaller ve Milli Mücadele günleri Amerikalılar
tarafından yakından takip edilmiştir. Periyodik olarak iki üç günde bir yapılan yazışmalarda,
Ermeniler ve Rumların durumları gözlenmiş ve onlara Near East Relief gibi kuruluşlar üzerinden
yardımlar gönderilmiştir. Bu süreçte Anadolu’nun asıl yerlileri olan Türkler neredeyse yok olarak
görülmüş, işgaller sonucunda Anadolu’da eskisinden farklı bir yönetim olacağı beklentisi izlenimi
oluşmuştur. İstanbul’un bile artık Türklere bir daha gitmeyeceği beklentisi vardır. Raporlar bu
anlamda yabancıların Milli Mücadeleye bakışları ve sonrasında gelecek tasavvurları ve beklentileri
için ipuçları vermektedir.
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MEHMET AKİF ERSOY’UN SAFAHAT’INDA KELİME SIKLIĞI
WORD FREQUENCY IN MEHMET AKIF ERSOY’S SAFAHAT
Ömer SOLAK

Giriş
Bu çalışmanın konusu milli şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında kullandığı kelimelerin
sıklığıdır. Amaç, şairin zihin haritası ve değerler dünyasını anlamak için kullandığı kelimelere dair
bazı nicel istatistikleri çıkış noktası sağlamaktır.
Çalışmanın önemi, kelime sıklığı çalışmalarının önemiyle paraleldir. Zira bu çalışmalar, eğitimde
eğitsel materyal hazırlarken yararlı veriler sunarlar. Kimi zaman bir edibin üslubunu ve kelime
dağarcığını ortaya koymada ayrıntılı istatistikler ortaya koyar.
Çalışmanın evreni Mehmet Akif’in Safahat’ındaki şiirlerin tamamıdır. Safahat, Âkif’in 1911-33
arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirlerden oluşur. İçerdiği şiirlerin konusu dönemin sosyal
sorunları, tarihi ve dini konularıdır. Ancak bugün bile Türkiye’de en fazla okunan şiir ve fikir
kitaplarındandır. Şairin 1911’de yayımlanan ilk şiir kitabı olan Safahat, sonradan toplam yedi kitaplık
külliyatın da adı olmuştur. Şairin “ikinci kitap”, “üçüncü kitap” gibi adlar verdiği her bir bölümün
adları şunlardır: Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih
Kürsüsünde (1914), Hatıralar (1917), Asım (1924), Gölgeler (1933). Nitekim bu çalışmada söz
konusu tarihlere ait metinler kullanılmıştır.
İlgili literatür tarandığında çeşitli şairlerin şiirleri üzerine çok sayıda kelime sıklığı çalışması
yapıldığı görülür (Kao ve Jurafsky, 2012). Keza Türk ediplerin söz varlığı ile ilgili, çok sayıda yüksek
lisans ve doktora tezi bulunmaktadır. Bunlarda ediplerin eserlerinden hareketle hazırlanmış sıklık
listelerine yer verilmiştir. Nitekim söz konusu tezlere YÖK Tez Merkezi üzerinden ulaşabilmek
mümkündür. Ne var ki Safahat da dahil, Akif’in eserinin söz varlığı veya sözcük sıklığı ile ilgili
herhangi çalışma bulunmaz.
Edebi metinler üzerinde sıklık incelemeleri, esasen edebi biçem analizinin bir parçasıdır. Edebî
biçem (literary stylistics), bir metnin sanatsal işlevi ve metnin okuyucunun zihninde yarattığı
izlenimlerle ilgilidir. Odak noktası, dilin belirli kullanımlarıdır (Leech ve Short 2007: 11).
Derlem biçembilimi, bilgisayar destekli analizlerin gelişimiyle doğmuştur denilebilir. Bir edibin
dil kullanımını güçlü ve nesnel kanıtlarla ortaya koymak için istatistiksel yaklaşımlar işe koşulmuştur.
Gerektiğinde oldukça hacimli metinlerin bile dilsel evreni, hızlı bir şekilde taranıp istatistiksel açıdan
karşılaştırılabilmiştir. Ayrıca edebî metinlerdeki dil kullanımları standart dille karşılaştırarak dildeki
olası sapmalar sistematik olarak tespit edebilmiştir (Hori, 2004). Esasen derlem biçembilim, derlem
dilbiliminin analitik teknikleri ile biçembiliminin hedeflerini birleştirir. Sayısal çözümleme araçları ile
elektronik olarak depolanmış edebî metinlerin dilbilimsel analizini yapar; onlardan edebî yorumlara
ulaşır. Bu yolla belirlenen nicel veriler de yazarın ya da şairin üslubunu oluşturan kendine has dil
kullanımlarının belirlenmesine yardımcı olur (Pilten, 2021).
Kelime Dünyası/Kelime Hazinesi/Kelime Evreni terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.
Kelime hazinesi "Kişilerin kendilerini ifade etmek için kullandığı söz dizimleri (sentaks), sahip
olduğu terimler bilgisi, geçmiş deneyimleri veya kavram ve fikirlere yönelik geliştirdiği semantik
zenginliklerdir." şeklinde ifade edilebilir (Deshler vd., 2008). Söz varlığı ise bir dile ait tüm sözleri
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kapsar. Diğer bir deyişle söz varlığı geniş kapsamlı; kelime hazinesi/söz dağarcığı ise bir kişiye ait
sözleri tanımladığı için dar kapsamlıdır. Öte yandan bir kişinin ya da bir idiolektin kelime hazinesi ile
bir kitabın kelime hazinesi farklıdır. Kişinin sahip olduğu veya bildiği kelime sayısı ya da yazılı
metinlerin içinde barındırdığı kelimeler, o kişinin ya da eserin kelime servetini, kelime hazinesini bir
başka ifade ile kelime evrenini oluşturur.
Aktif-pasif kelime evrenleri, bir kişinin sözlü ve yazılı ifadede kullandığı kelimeler ile kişinin
bilip kullanmadığı kelimeleri tanımlar. İkinci grup, okurken ya da dinlerken anlaşılabilen ancak
günlük hayatta kullanılmayan ve diğerine göre çok daha geniş bir evrendir. Etkin kelime evreni az
olan kişiler için okuduğunu anlayabilen ancak kendini tam ve doğru bir şekilde ifade edemeyen (Nurlu
ve Sarıca, 2015: 22). Kaldı ki sözlüğün bütün kelimelerini bilmenin, ortak paydadan çok pay
alındığını göstermez. Önemli olan, payı aktif hâle getirmektir. Aktif kelime servetinin fazla olması
demek, kendini daha iyi ifade etme ve iletişim zenginliği demektir.
Kelime sıklığı, “bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha seyrek
kullanılması”dır (Aksan, 2009). Esasen bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır.
Bu kelimelerin kullanımı kişinin eğitimi, yaşı, cinsiyeti gibi değişkenlere bağlıdır.
Kelime sıklığı çalışmaları, dilsel bir özelliğin sıklığı ile bir metindeki veya tümcedeki önemi
arasında bir bağıntı olduğu varsayımından hareket eden çalışmalardır (bkz. Sinclair 1991). Bir
kelimenin bir derlem içerisinde kullanılma oranının diğer kelimelerden farklı olması psikoloji,
sosyoloji, eğitim bilimleri, dilbilim ve edebiyat araştırma konusu olmuştur.
Yöntem olarak bu çalışmada veri toplama aşamasında doküman incelemesi, analiz aşamasında ise
sıklık analizi yöntemleri kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Solak, 2014: 15). Kelime sıklığı
çözümlemesi (word frequency analysis) ise belirli bir gramatik birimin (ses, hece, kelime, tümce vs.)
bir metinde veya derlemde yer alma sıklığını istatistiksel olarak ortaya koyma tekniğidir (O’Keefe
2007: 11-12). Bu teknikte önce aranan unsur, kullanım sıklığına göre sütunlar halinde listelenir. Sıklık
listesi oluşturmada genellikle iki grup araç kullanılır. Birinci grup araçlar, paket yazılımlar, ikinci
grup araçlar ise yeni nesil derlemler olarak tanımlanan farklı derlem türlerini ve dil işleme araçlarını
tek bir web sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunan çevrimiçi platformlardır.
Bu çalışmada kullanılan Türkçe Metin Sıklık Çözümleyicisi-TMSÇ, İstanbul Üniversitesi NLP
Grubu tarafından geliştirilen online bir çözümleyicidir (http://nlp.istanbulc.edu.tr/metinanaliz/).
Çıkardığı sıklık listeleriyle metnin detaylı istatistiğini çıkarabilmektedir. Ayrıntılı seçenekleriyle de
kıymetli veriler ortaya koymaktadır.
Çalışmanın sınırlılıklarının başında TMSÇ’nin bazı gramatik unsurları kelime olarak saymasıdır.
Bu durum, aynı kelimenin farklı imlalarında da söz konusu olmaktadır. Keza aynı kelimenin duruma
göre sıfat veya zamir olarak kullanımını da ayırt etmek mümkün olmamıştır. Aynı şekilde söz konusu
çözümleyici de kelime üstü dil birimlerini saymak mümkün olmadığında kelime grupları, cümlecikler,
cümle ögeleri ve cümleler gibi dil birimleri belirlenememiştir.
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Şekil 1. TMSÇ arama sayfası
1. TÜRLERİNE GÖRE KELİMELERİN SIKLIK DEĞERİ
Analizin ilk aşamasında Safahat’ta geçen kelimelerin sıklık listesi oluşturulmuştur. Çalışmada
toplam 20.782 kelime kullanıldığı görülür. Ancak bu noktada TMSÇ’nin soru edatı özel isimlerden
kesme işareti ( ‘ ) ile ayrılan ekleri veya Farsça terkip -i’si gibi gramatik ögeleri de kelime olarak
saydığını belirtmek gerekir. Bu husus göz önünde bulundurarak sayıldığında 20.782 kelimenin toplam
olarak 76.450 defa tekrar edildiği görülür.
Öte yandan çalışmada gruplandırmaların basit ve anlaşılır biçimde olması için ölçek 0-100 aralığı
olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de de görüleceği üzere kelimeler kullanım sıklığına yani frekansına
göre sıralanmış, karşılarına da frekansı ve bunun yüzdelik değeri belirtilmiştir. Bu anlamda metinde
geçen kelimeler sıklık değerine göre listelendiğinde ilk sırada bir, son sırada ise anlamayış
kelimelerinin yer aldığı görülür.
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Tablo 1. 1-100 arası Safahat’ın kelime sıklığı tablosu

Bu listede ilk olarak ele alınacak husus, sıklık listesine kelime türleri açısından bakmak olacaktır.
İncelenen sözcükler isim, fiil, fiilimsi, sıfat, zarf, edat/söylem belirleyici, bağlaç, zamir, ünlem/kalıp
söz şeklinde sınıflandırılmıştır. Tablo 2’de görülmektedir ki ilk 50 kelime içerisinde sadece edatlar,
zamirler, belirtme sıfatları, bağlaçlar gibi bir dilde yoğun kullanılan kelime türleri mevcuttur.
Ancak en yoğun tür isimlerdir. Bunu fiiller, sıfatlar, fiilimsiler, bağlaçlar, zarflar, zamirler,
edatlar ve ünlemler izlemiştir. En fazla çeşitliliğe adların sahip olduğu bulunmuştur.
Çeşitlilik açısından da sıralama fiilimsiler, fiiller, sıfatlar, zarflar, bağlaçlar, zamirler, ünlemler ve
edatlar şeklinde oluşur.
Tablo 2. Safahat’ın TMSÇ tarafından oluşturulan sıklık listesi
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Edatların sıklığı:
Bu listede en yoğun kullanılan edatlar de (8) da’dır (9). Onu soru edatı mı (15) mu (38) takip
eder. Sonrasında sırayla değil (16), için (17), artık (20), gibi (21), kadar (27), öyle (31) ve böyle
(50), evet (40), çünkü (47), ile (49), diye (56), başka (65), hayır (83), altında (84), bile (157) takip
eder.
Edatlar, bir dilde sık kullanılan işlevsel kelimelerdir. Akif’in şiirinde de durum değişmez. Ancak
soru edatı mı ve mu’nun toplam 452 defa tekrarlanması, Akif’in sohbete dayalı diyalojik dilini
göstermektedir.
Ünlemlerin sıklığı:
Söz konusu listede ünlemler içinde ilk sırada ey (26) gelir. Her ne kadar a (24), ondan önce ise de
diğer eşseslileriyle karışmaktadır. Onu da hele (74) takip eder. Onları da sırasıyla hadi (127), aman
(136), ah (141), be (156), heyhat (191).
Ünlemlerin belirgin sıklığı, Akif’in şiirinin heyecanı ve duygusal yüksekliği hakkında önemli bir
göstergedir. Özellikle seslenme ünlemi olan ey’in bütün kitapta 193 defa tekrarlanmış olması, şairin
seslenme ve çağrı çabasının kanıtı gibidir. Aman’ın 53 ve ah’ın 52 defa tekrarlanmasıyla da bu
durum kanıtlanmış olur.
Bağlaçların sıklığı
ı:
Tarayıcı ne zamiri ile ne... ne…; ya… ya…; hem… hem... bağlaçları arasında bir ayrım
yapamasa da ne (3), ya (11) ve hem’in (36) sıklığı çok yüksektir. Ardından sırasıyla ki (6),
de(8)/da(9), fakat (29), lakin (45), eğer (66), yoksa (89), ancak (116), ister (151), meğer (166),
iken (174), yahud (195) bağlaçları gelir.
Bağlaçlar genelde kelimeleri ve yargılar bağlayan yapılardır. Listede daha ziyade yargıları
bağlayanların yaygın olması, Akif’in şiirinin fikir ağırlıklı bir şiir olduğunu düşündürür. Şiir yoluyla
bir görüş örmekte, şiiri ile düşünce dünyasında bir etki yaratmaya ve kitleleri ikna etmeye
çalışmaktadır. Genel dilde özellikle hüküm cümlelerinde kullanılan fakat; zıt hüküm ifade eden iki
cümleyi birbirine bağlar. Bu bağlacın 177 kez kullanılmış olması, dikkat çekici bir yoğunluğa;
olumsuz bir durumla iç içe geçmiş olumlu durumu ifade etme çabasına işaret eder.
Zamirlerin sıklığı:
Zamirler Safahat’ta yoğun kullanılır. Öyle ki ne zamiri en yoğun kullanılan 3. kelimedir ve
kitapta 1105 kez tekrar edilmiştir. Sonrasında sırasıyla o (4), bu (5), şu (13), onun (63), kim (70), sen
(23), ben (28), şey (79), nerde (81), biz (82), benim (90), senin (41), hepsi (91), bana (97), beni
(100), onu (102), sana (104), hangi (120), kendi (126), seni (131), bize (142), siz (175), kimi (182),
biri (196) kelimeleri gelir.
Görülür ki Akif’in şiiri, adeta bir zamir şiiridir. Türkçenin yazılı korpusuyla kıyaslandığında
(Ölker, 2011), çok daha yoğun bir zamir kullanımı öne çıkar. Bu da onun okuruyla senli benli bir
samimiyet kurduğuna delalet eder, dense erken bir yorum olmaz.
Zarfların sıklığı:
Kelime sıklık listesinde en yoğun zarf, şimdi (22) zaman zarfıdır. Onu hiç (25), pek (32), sonra
(33), nasıl (34), en (37), çok (52), yine (58), biraz (59), daha (60), hep (77), hala (78), hepsi (91),
hemen (112), belki (115), nihayet (146), kerre (147), neden (149), aynı (185), henüz (190), az
(199) takip etmektedir.
Zarflar, Türkçe cümlelerde önemli bileşenlerdendir. Türkçenin kuvvetli şairlerinden biri olan
Akif’in şiirlerinin kelime sıklığında da aynı durumun devam ettiği görülür. Bu noktada şaşırtıcı bir
huşu yoktur.
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Sıfatların sıklığı:
Burada ilginç olan bir kelimesinin sıklık listesinde 1. sırada yer alması ve Safahat’ta 1921 kez
tekrar edilmiş olmasıdır. Kitaptaki kelimelerin yüzde 2.51’ine denk gelen, yüksek bir kullanımdır bu.
Esasen bu kelime dilimizde sayı sıfatından ziyade belgisiz sıfat olarak yoğunlukla kullanılır. Bu da
kelimenin kullanım sıklığının yüksekliğini açıklar.
Ardından sırasıyla bir (1), bu (5), bütün (18), her (19), hiç (25), öyle (31), pek (32), nasıl (35),
böyle (50), çok (52), biraz (59), başka (65), birer (69), ta (73), binlerce (144), aynı (185), eski
(197), az (199) kelimeleri gelir.
İsimlerin sıklığı:
İsimler odağında bir sıklık sıralaması yapıldığında ilk sırada toplam 161 kez tekrar edilmiş olan
zaman (34) kelimesi gelir. Onu sırasıyla gün (71), hak (85), allah (86), insan (96), ruh (98), oğlum
(99), islam (106), millet (107), nur (128), ömer (137), şark (145), nihayet (146), perde (148), cihan
(150), kadın (152), zemin (154), huda (155), yığın (160), can (161), çocuk (168), dünya (169), rab
(170), dünyada (176), herif (178), beşer (184), alem (187), milletin (198), kan (200) kelimeleri
izler.
Fiillerin ve fiilimsilerin sıklığı:
Fiiller içinde ilk sırada 174 kez tekrar edilen olur (30) gelir. Sonrasında bak (43), olsun (53),
eder (80), demek (55), diye (56), olan (61), der (88), olmuş (92), olsa (109), olmaz (111), bilir
(119), gel (133), dur (138), san (140), gelir (159), durur (162), çıkar (165), dedim (177), bakın
(179), bakalım (183), edecek (186), geldi (189), baktım (193) fiilleri gelir.
Burada ilginç olan ol- ve bak- fiillerinin farklı çekimlerinin yoğun bir şekilde kullanılmış
olmasıdır. İlkinin kullanımı yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlükleri ile genel itibariyle uyumludur
(Ölker, 2011). Ancak bak- filli ve türevlerinin yoğunluğu Akif’in kitleleri bir hedefe yöneltmeye, en
azından onları bir şeyleri görmeye göstermeye çalışan aksiyoner kişiliği ile alakalı olduğu
değerlendirilebilir.
3. SONUÇ
Derlem biçembilim çalışmalarında sıklık listeleri amaç değil; araçtır. Bu listeler üslup
incelemelerinde yararlanmak üzere nesnel veriler sağlar. Bu verilerin yorumlanması, yazarın düşünce
dünyası ve bu dünyayı metne yansıtma yolları hakkındaki çıkarımlara zemin hazırlar.
Kelime sıklık çözümlemesi yöntemiyle ortaya koyulan sıklık listeleri ediplerin zihin haritasını ne
ölçüde yansıtır? Akif’in şiir estetiğini kelime sıklığı bakımından ele alındığında hangi sonuçlara
ulaşılır? Çalışmada bu sorulara yanıt bulmak için birtakım istatiksel analizler yapılmıştır.
Akif’in şiirinin en önemli göstergesinin din ve maneviyatla ilgili kelimelerin belirginliğidir.
Özellikle de özel ve cins isimler bağlamında bu durum barizdir. Akif’in Osmanlı’dan Cumhuriyete
geçiş aşamasında İslamcı ideolojinin en önemli isimlerinden biri ve bir fikir adamı olması, bu sonucu
anlaşılır kılar.
Keza somut nesnelere yapılan göndermelerin sıklığı bir diğer dikkat çeken husustur. Bu sonuç,
büyük alt üst oluşlarla geçen bir çağda doğrudan toplumsal ve ideolojik etki için yazan bir şair için
anlaşılır bir durumdur.
Bu nedenle Safahat’ta bu anlam dünyasındaki kelime yoğunluğu, eserin bütününe yayılan
tematik yelpaze hakkında da bir fikir verir. Akif uzun sanat yaşamında belli bir dünya görüşünün
insanı olmuştur. O, Türkiye’de millî ve manevi uyanışın şairlerinden biridir. Onun temel problemi
Müslüman dünyanın batılı emperyalizm karşısında uğradığı zulümdür. İdeolojisi bu zulme kaşı birlik
olmak şiarıyla özetlenebilir. Gerek eserleriyle gerek yayın faliyetleriyle bu fikri yaymak için gayret
göstermiştir. Nitekim allah (86), ruh (98), islam (106), millet (107), nur (128), ömer (137), şark
(145), cihan (150), huda (155), yığın (160), dünya (169), rab (170), beşer (184), alem (187),
milletin (198), kan (200) sıklığı bu anlam haritasını verir.

748

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yukarıdaki kısa inceleme sıklık listeleri ve anahtar kelimelerin gerek edebî eserin izleği; gerek
edibin zihin haritasını aktarımında kendine has dil kullanımlarını tespitte önemli ipuçları sağladığını
açıkça ortaya koymaktadır.
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BİR GAZETECİNİN GÖZÜNDEN, KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN “İSTİKLAL
MARŞI”NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Ömer Hakan ÖZALP

Bilindiği üzere, Mehmed Âkif merhum tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921
tarihinde Meclis’çe kabulünün hemen ardından birtakım itiraz ve tenkitlere hedef olmuştu. Bunlar,
başlangıçta güftesinin uzunluğu ve besteye gelmemesi gibi gerekçelere dayandırılırken; cumhuriyet
sonrasında oluşan ortamda, daha ziyade yeni döneme ve inkılaplara uygun olmadığı, içinde ‘Türk’
kelimesinin geçmediği, Batı’nın ‘tek dişi kalmış canavar’ gibi deyimlerle yerildiği, dinî içeriğiyle
ilahiye benzediği ve Türk milletini saadete eriştirmiş olan önderlerin şükranla anılmadığı gibi
gerekçelere bina edilir olmuştu.
Hatta bununla da yetinilmeyerek, iş yeni bir milli marş yazdırma teşebbüsüne kadar vardırılmış
ve 1925’te dönemin Maarif Vekâleti, Türklüğün varlığını, büyük mazi ve istikbalini ifade edecek
şekilde vakarlı, ümit saçıcı ve ruhu yükseltici kısa bir güfte yazılması için 500 lira mükâfatla bir
yarışma açmıştı. Yarışma, dönemin gazetelerinden biri tarafından şu şekilde duyurulmaktaydı:
“Maarif Vekâleti milli marş güftesinin tanzimi için bir müsabaka açmıştır. Vekâlet’in bu
husustaki tamiminde deniliyor ki:
‘Güftenin vakarlı, ümit saçıcı, ruhu yükseltici olması şarttır. Açık bir Türkçe ile veciz surette
Türklüğün varlığını, büyük mazisini ve daha büyük istikbalini ifade etmelidir. Güftenin muhtasar
olması da bir meziyet teşkil eder. Müsabakayı kazanan esere Hars Masrafı’ndan beşyüz lira mükâfat-ı
nakdiye ile bir Maarif madalyası, ikinciye yüz lira mükâfat ile bir takdirname verilecektir. Kaleme
alınacak eserlerin 1342 Kanun-ı Sani’si (1926 Ocağı) nihayetine kadar Maarif Vekaleti’ne
gönderilmesi lazımdır. Milli marşın güfte ve bestesi, Meclis-i Âlî’nin tasdikine iktiran ettikten sonra
resmiyet kesbedecektir.
Âkif Bey’in İstiklal Marşı, büyük mücadelemizin kudsi bir hatırası olarak saklanacak ve milli
marştan başka, ‘İstiklal Marşı’ ünvanıyla merasimde söylenecektir.’”1
Ancak bu girişim akim kalmıştır. Bunun sebebi de, dönemin siyasi iradesinden gerekli iznin
çıkmaması olduğu kadar, gönderilen şiirler arasında kabule değer bir güftenin bulunamaması ve bir
milli marşa yakışacak havayı Mehmed Âkif gibi hisli ve güçlü bir şekilde yansıtabilecek bir şairin
çıkmaması idi.2 Nitekim 1921’de de, yarışmaya katılan 724 şiir arasında milletin hissiyatına gereğince
tercüman olacak bir şiir bulunamamış; bunun üzerine o günün Milli Eğitim bakanı Hamdullah Subhi
Tanrıöver, bu marşı ancak Mehmed Âkif’in yazabileceğini söylemişti.
İşte, yukarıda bahsettiğimiz itiraz ve tenkitlerden bir tanesi de, kendisi de bir “İstiklal Marşı”
kaleme almış olan, Milli Mücadele’nin ünlü komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’dan gelmiştir.
Biz, tebliğimizde, Paşa’nın bu itirazları ile yazdığı marşı, –şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın babası–
gazeteci-yazar Lütfi Oğuzcan’ın M. Nedim Kutlusoy takma adıyla yayımladığı –Âkif literatüründeki
yerini almasını amaçladığımız– insaflı ve güzel bir yazısı üzerinden değerlendireceğiz. Ki söz konusu
yazı, 1961 Ağustosu’nda, Mersin’de yayımlanan Kuva-yı Milliye mecmuasında neşredilmiştir.3
1
2

3

“Milli marş: Maarif Vekaleti milli marş güftesi için müsabaka açıyor”, Millet, nr 78, 13 Teşrin-i Sani 1341/1925, s. 1.
Konunun yeni belgeler ışığında ele alındığı birkaç yazı için bkz. Bekir Şahin, “İstiklal Marşı’nı değiştirme girişimleri ve
belgeleri (1925)”, https://www.tyb.org.tr/bekir-sahin-istiklal-marsini-degistirme-girisimleri-ve-belgeleri-1925-51173h.htm;
“İstiklal Marşı’nı değiştirmek istemişler”, https://www.timeturk.com/tr/2009/ 08/20/istiklal-marsi-ni-degistirmekistemisler.html; Muzaffer Albayrak, “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al-sancak!..”, https://tarihdergi.com/korkmasonmez-bu-safaklarda-yuzen-alsancak/
M. Nedim Kutlusoy (Lütfi Oğuzcan), “Kazım Karabekir Paşa İstiklal Marşı’na niçin ve nasıl itiraz etmişti?”, Kuva-yı
Milliye, sayı 41, Ağustos 1961, s. 8-10 ve 18.

750

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yazılarında M. Nedim Kutlusoy, Latif Mutlusoy ve A. Ulvi Mutlusoy mahlaslarını kullanan
gazeteci, şair ve yazar Lütfi Oğuzcan, 1901’de Tarsus’ta dünyaya geldi. Adana sultanisinde okurken
İstanbul İhtiyat Zabit Namzetleri Talimgahı’na gönderildi. Milli Mücadele’ye iştirak ederek üç yara
aldı. 1945-48 yılları arasında, oğlu şair Ümit Yaşar Oğuzcan’la birlikte, Eskişehir’de Türkçü ve
Anadolucu çizgide yayın yapan 32 sayılık Türke Doğru mecmuasını yayımladı. 1958-73 yılları
arasında, Mersin’de Kuva-yı Milliye dergisini çıkardı. İstiklal Savaşı konulu öyküleri, kahramanlık
şiirleri ve Adsızın Defteri, Bizim Hikâyeler, Deli Pedro’nun Vasiyeti, Stalin’in Siyaseti, Atatürk ve
Mehmetçik isimlerinde kitapları vardır. Akdeniz Matbaa’sını kurarak günlük siyasi Akdeniz gazetesini
neşretti. 1975 yılında Mersin’de vefat etti.4
Kazım Karabekir Paşa, bahsini ettiğimiz eleştiri ve itirazlarını, 26 Temmuz 1338/1922 tarihinde,
o sırada bulunduğu Sarıkamış’tan, dönemin İcra Vekilleri Heyeti başkanı, başvekil Rauf Orbay’a
gönderdiği bir mektupta dile getirir.5
Karabekir’e göre;
Tarihini muazzam eserler ve emsalsiz fedakârlıklarla doldurmakta olan milletimiz gerek bizzat,
gerekse de muazzam tarihini okurken övünç duyacağı gibi, terennüm edeceği İstiklal Marşı ile de
gurur duymalı ve onun etkisiyle, gelecekteki muhtemel tehlikeler karşısında kendini feda için
ruhundan bir saik gelmelidir.
Âkif Bey’in şiiri pek yüksek ve muhterem olmakla birlikte, milletin vicdanından çıkacak bir
feryat olmayıp, saygıdeğer şairin halka hitabesinden ibarettir. ‘Arkadaş!’ hitabıyla söylediği satırlar,
millete sanki başka biri hitap ediyormuş hissi vermektedir ki, halk bunu okurken şahsiyetini
küçültecektir. ‘Kim bilir belki yarın…’ hitabı ise, millete ‘Dişinizi sıkın!’ öğüdünden başka bir şey
olmadığı gibi, bağımsızlığımıza kavuştuktan sonra da manasız olacaktır.
Düşmanlarımız, “Türkler kabiliyetsizdir, medeniyet kabul etmez” diye iddia edip dururlarken,
milletimizi “Evet, medeniyet canavardır!” diye bağırtmak doğru bir şey midir?
İlahiye yakışan, hilale ve Cenab-ı Hakk’a münacat kısımları, marşta maneviyatı kıracaktır. Bütün
bunlar şiir ve nutka girerse de, İstiklal Marşı için uygun olmayacaktır. Halk, ‘Hudâ, cüdâ’ gibi kafiye
hatırına söylenmiş sözleri söylemez. Sonra, marşın hem güftesi, hem de bestesi halkın seviye ve
kültürüyle doğru orantılı olmalıdır. Bunun için de, kısa ve herkesin vicdanından gelebilecek seslerden
oluşup, bu seslerin de Türk milletinin terennüm edebileceği bir besteye bürünmesi gerekir.
“Medeniyet canavardır” diyen bir marşın Paris'e gönderilmesi de gariptir. Kelimelerin gücünü,
güfte ile beste arasındaki münasebeti ve bunların Türk'ün ruhuna ve vicdanına yapacağı etkiyi, marşın
tercümesinden okuyacak Fransız musikişinaslar nasıl anlayabilecektir? Onlar, Fransızca güfteye
uyacak ve kendi milli zevklerine hoş gelecek bir beste arayacaklardır. İstiklali uğruna çarpışan bir
milletin, kendi marşını yabancı bir kişi veya ülkeye seçtirmesi de ayrıca üzücüdür. Hem de, barış
ilişkileri henüz tam olarak oturmamışken...
İstiklal Marşı'nı milletimizin ağzı ve ruhu terennüm etmelidir; aksi takdirde, anlamadığı ve
sevmediği bir şeyi kendisine zorla söyletmek mümkün değildir. Bu derin ve bilimsel hususun
sorumluluğu, duygusal kararlarla yüklenilmemeli ve aksi sonuçlar düşünülmelidir. Şöyle ki:
Uzmanları nefretle karşılar, itiraz tufanı durmak bilmez, milli zevki okşamadığından rağbete mazhar
olmaz ve ağızlarda başka bir marş dolaşır. Yabancılar da bu garip sonuca gülerler. Ansiklopedilere
geçecek ve her dile çevirilecek bir güfteye, bir de yabancı gözüyle bakmalı ve nasıl ki en önemli
kanunlar dahi tashih ve tadil ediliyorsa bu milli hata da öylece düzeltilmelidir.
Kazım Karabekir, mektubunun burasında “Kabul edilecek marşımız, şiir ve musikiye az
vukufumla beraber yaptığım âtideki marştan daha sönük olmasın” diyerek sözü kendi marşına
getirmek suretiyle şunları söylemektedir:
“Marşın ruhu üç noktadadır: Birincisi: Mukaddesatım hürdür. İkincisi: Esarete karşı her şeyimi
feda ederim. Üçüncüsü: Türklüğün ne olduğunu tarih de söyler. Bu esasların umumuna şamil olan ‘Ya
istiklal ya ölüm’ marşı başlangıçtır. Bunlardan başka ne münacat (dua-yalvarma) ve ta‘n (yergi), ne de
4

5

Mesut Erşan, “Eskişehir’de Türkçü Bir Dergi: Türk’e Doğru; Türkçü Bir Baba-Oğul: Lütfü-Ümit Yaşar Oğuzcan”,
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=345; “Lütfi Oğuzcan”, https://www.biyografya.com/biyografi/7502.
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 1126 vd., Türkiye Yayınevi, 1960.
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medeniyetin leh ve aleyhinde(ki) sözleri marşa yakıştıramıyorum. Millet bayramı şerefine bando ile
çaldırdım. Beste dahi güfte ile münasebetli ve o derece kuvvetli olduğundan derhal taammüm etmiştir
(yaygınlık kazanmıştır).”
Bu sözlerinin akabinde de marşın güftesini vermektedir:
Ya istiklal ya ölüm
Ya istiklal ya ölüm
Vatanım, milletim, sancağım, evim
İstiklalsiz yoktur yerim...
Zincir vurdurur mu Türkler boynuna
Varlığı fedadır vatan yoluna.
Biz tarihin Türk dediği milletiz.
Hür yaşar, hür ölür nurlu ümmetiz!..
Gelelim, yazarımız Lütfi Oğuzcan’ın, Kazım Karabekir’in bu mektubundaki itirazlarına verdiği
cevaplarla iki marşı karşılaştırmasına:
Kurtuluş Savaşı tarihimizde ‘Şark cephesi kumandanı’ ve ‘Kars fatihi’ olarak ünlü bir isim
bırakmış olan Kazım Karabekir Paşa, Mehmet Âkif merhumun yazdığı İstiklal Marşı'nın Büyük Millet
Meclisi'nce kabulü üzerine çok üzülerek, kendi yazdığı İstiklal Marşı'nı bizzat besteleyip, Doğu’da
açtığı okullardaki öğrencilere de öğretmek suretiyle milli marş haline getirmeye uğraşır. Âkif'in
İstiklal Marşı'nı ilahiye benzeten Karabekir, özellikle;
Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?
beyitinin Batı dünyasında aleyhimize bir cereyan oluşmasına sebebiyet vereceğini iddia ve isbata
çalışır.
Lütfi Oğuzcan, yazısının baş tarafında, Kazım Karabekir’in Milli Mücadele yıllarında
yaptıklarını şu sözleriyle takdir eder:
“Tarih önünde, Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele yıllarında Doğu’da gösterdiği celadet
ve Ermeni ordusunu adeta imha ederek Gümrü Antlaşması’yla Doğu sınırlarımızı Kars’ın ve
Sarıkamış’ın ötesine götürmesindeki hizmeti çok büyüktür. Bu arada, Erzurum Kongresi sıralarında
rütbelerinden feragat ve askerlikten istifa ile ‘sîne-i millette bir fert’ olarak mücadeleye atılan Mustafa
Kemal'i, İstanbul'a –padişaha ve hükümetine– karşı koruması, yakın tarihimizin en şerefli
sayfalarından birini teşkil eder.
Kazım Karabekir Paşa, Doğu’da yalnız ordu kumandanlığı yapmamış, başına topladığı binlerce
şehit yavrularını ve yetimleri bir öğretmen titizliğiyle yetiştirmek suretiyle de millet ve memleketine
örnek hizmetler ifa etmiştir. Bu Kazım Karabekir Paşa'yı, Türk milleti olarak daima hürmet ve
minnetle anacağız.”
Diğer taraftan, Karabekir’e olan büyük takdirlerini bu şekilde dile getiren Oğuzcan’a göre, bu
büyük Paşa'nın, bu misalde olduğu gibi, bazan, kendisinden beklenmeyen bir bencilliğe kapıldığı
görülür. Öyle ki, bu zaaf, onun büyük şöhretini adeta gölgeleyip karartmakta ve insanın, elinde
olmaksızın “Âh keşke, Karabekir Paşa böyle düşünmese ve yazmasa idi” diyeceği gelir.
Yine Oğuzcan’a göre, Karabekir Paşa, marş yazma hevesinin, İsmet Paşa’dan aldığı şu mektup
üzerine uyandığını söylemekteyse de, bu iddiası, aynı günlerde Rauf Bey'e yazmış olduğu –yukarıda
ele alınan– mektupla tezat teşkil etmektedir:
“Kardeşim; senin mekteplerinin ve senin şehit evlatlarının menâkıbını işiterek müftehir ve
mağrur oluyorum. Fotoğraflar, işittiklerimden daha iyi ve daha fevkalade şeyler yaptığını gösteriyor.
İçimizde senden daha müsbet ve daha payidar iş yapanımız var mıdır? Gürbüz, akıllı ve tahsilli
çocuklar âtimiz için kuvvetli bir mesnet olacaktır.

752

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Benim sıhhatim iyi kardeşim. En büyük emelim, bir tebdil-hava müddetini senin muhitinde
geçirebilmektedir. İstirahate ihtiyaç hissetmemeye çalışıyorum. Gözlerinden namütenahi şefkat ve
muhabbetle öperim, sevgili kardeşim, Kazımcığım.
İsmet”6
Çünkü bu mektubun tarihi 7 Mayıs 1922 olup İstiklal Marşı’nın kabul tarihiyle arasında 14 aya
yakın bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu da, Karabekir Paşa’nın, kendi marşını –iddia ettiği gibi–
İsmet Paşa'nın mektubu üzerine değil, Âkif’in marşının kabulü üzerine yazmış olduğunu
göstermektedir.
Yazısının bundan sonrasını her iki İstiklal Marşı’nın mukayesesine ayıran yazara göre;
Mehmed Âkif'in marşındaki belagat ve ahenk dokunmasını/dokusunu, bestesi olmasa da bir
musiki nağmesi gibi akıp giden o kudretli seyyâliyeti, yani akıcılığı Karabekir’in Öz-Türkçe ve kısa
marşında bulmak imkânsızdır.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al-sancak!
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak...
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu7 şiddet, bu celal
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!..
İnsaf ile söylemek gerekirse, “Âkif'in bu celadetli ve adeta gürleyen, akan, çağlayan erkek sesi ile
beyan kudreti” karşısında Karabekir'in, mesela;
Hür yaşar, hür ölür nurlu ümmetiz
güftesi çok sönük kalmakta, hele ‘ümmet’ sözü dilimize ve kulağımıza çok yavan gelmektedir.
Dikkati çeken bir nokta da, Mehmed Âkif'in güftesinin kabulünden çok sonra yazıldığı anlaşılan
Karabekir’in marşının, insanda adeta Âkif'in güftesinden adapte edilmiş hissini uyandırmasıdır.
Nitekim inceleyecek olduğumuzda;
Ya istiklal ya ölüm!
mısraı, zaten ifade edilmiş bir mefhumdur...
Zincir vurdurur mu Türkler boynuna?
Hür yaşar, hür ölür nurlu ümmetiz.
beyitine bakacak olduğumuzda, Mehmed Âkif’in, bu mefhumları şu kıtasında çok beliğ bir
kudretle işlediği görülür:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım!
Karabekir Paşa’nın;
Varlığı fedadır vatan yolunda...
demesine karşılık, bir de Mehmet Akif'e kulak verelim:
Sen şehîd oğlusun, incitme yazıktır atanı
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı...
Sonra, çok önemli bir nokta daha vardır:
6
7

Kazım Karabekir, a.g.e., s. 1126.
“Ne bu” ibaresi yazının aslında “bu ne” şeklindedir.
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Bilindiği üzere, Milli Mücadele’yi gelecek nesillere terennüm ettirecek bir İstiklal Marşı’nın
yazımı düşünüldüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı bu iş için 500 lira mükafatlı bir yarışma açar. Birçok
kimse şiir gönderirse de hiçbiri istenilen evsafta bulunmaz. Bunun üzerine, dönemin Milli Eğitim
bakanı Hamdullah Suphi’nin (Tanrıöver), böyle bir marşın ancak kendisi tarafından yazılabileceğini
düşündüğü Mehmed Âkif, “Milletimizin geçirmekte olduğu şu mücahede günlerini, hürriyet ve istiklal
aşkını ebede kadar terennüm edecek bir marş para mukabili yazılamaz!” cevabını verir. Ve ancak
Bakanlığın, konulan mükâfatı kaldırmasından sonradır ki, şahlanarak İstiklal Marşı'nı kaleme alır.
Dahası, Mehmed Âkif merhum, marşını “Benim değil, milletimindir. Ben, milletin malı olan bir
şeye nasıl sahip çıkabilirim?..” diyerek, hayatta iken Safahat’ına almaz. Ancak vefatından sonra,
damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından Safahat’ın yeni harflerle yapılan baskısına alınır.
Lütfi Bey, bu bilgiyi de aktardıktan sonra, yazısına şu sözlerle son verir:
“İnsan, Mehmet Âkif'in bu tevazu ve istiğnâsına karşılık, ünlü Karabekir'in bu vadideki
direnişine adeta hayret ediyor.
Biz ruhların bekasına inanan kişileriz. Muhakkak ki, Karabekir Paşa'nın ruhu, Mehmet Âkif'in
ruhundan, hayattaki bu direnişinden dolayı özür ve af dilemiş; Âkif'in ruhu (da), dünyadakinden daha
pest bir tevazua bürünerek, ‘Aman Paşa’m! Ne yapıyorsun?’ demiş olacaktır.
Türk'ün büyük evladı, Şark fatihi Kazım Karabekir Paşa'nın ve İstiklal Marşı'mızın ölümsüz şairi
Mehmet Âkif'in adları önünde hürmetle eğiliriz. Hatıraları azîz, ruhları şâd olsun!”
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MEHMET ÂKİF’İN MANZUM HİKÂYELERİNDE YAPI
Özlem NEMUTLU

Edebiyat tarihimizdeki tipik örneklerini Servet-i Fünun devrinde, bilhassa Tevfik Fikret ve Ali
Ekrem’in eserlerinde gördüğümüz manzum hikâye türünde en çok kalem oynatan ve bu türe en
karakteristik örnekler kazandıran isimlerin başında Mehmet Âkif gelir. Manzum hikâye, formu ve
dilin kullanılışındaki yoğunluk dolayısıyla aslında geniş anlamda şiir olmakla birlikte modern
hikâyenin bütün özelliklerini de bünyesinde taşıyan bir edebî türdür. (Gökçek, 2005, s.290) Biz bu
bildirimizde Âkif’in bu alandaki eserlerini daha çok hikâye formunun ve zaman zaman da şiir türünün
kurgu, teknik ve dil özelliklerinden hareket ederek incelemeye çalışacağız. Bu bağlamda bu tarz
eserlerinin en tipiklerini ihtiva eden Birinci Safahat’taki örneklerden hareket edeceğiz. Fatih
Kürsüsü’nde, Süleymaniye Kürsüsü’nde ve Âsım başlıklı eserler de bir hikâye etmeye dayanmakla
birlikte uzunlukları dolayısıyla bir hikâyeden çok manzum romana ve tiyatroya daha yakın eserlerdir.
Sanat anlayışında “hakikat”i anlatmaya çok önem veren ve “hakikilik”i savunan Mehmet Âkif’in
hem şiir hem de hikâye özelliklerini ihtiva eden ve bu yönleriyle toplumsal realiteyi anlatmaya çok
elverişli olan manzum hikâye türüne yönelmesi son derece tabiîdir. Şairin bu türdeki en tipik eserleri
Birinci Safahat’ta bulunan “Fatih Camii, Hasta, Küfe, Hasır, Meyhane, Mezarlık, Bayram, Selma,
Seyfi Baba, İstibdad, Hürriyet, Mahalle Kahvesi, Kocakarı ile Ömer, Köse İmam, Dirvâs, Ahiret
Yolu, İstiğrak, Bebek yahud Hakk-ı Karar, Ressam Haklı, Şair Huzurunda Münekkit, Sanatkâr”dır.
Söz konusu eserleri incelerken kurguyu oluşturan olay örgüsünün düzenlenme biçimlerine, dolayısıyla
anlatımın planlanmasına, başlangıç ve bitişlere, atmosfer tayinine, anlatıcı, karakterizasyon ve mekân
tercihlerine, vezin ve kafiyenin de belirleyici olduğu ritmik düzenlemenin nasıl gerçekleştiğine
bakmaya çalışacağız.
Olay Örgüsünün Düzenlenmesi:
Âkif’in manzum hikâyelerinde olay örgüsünün düzenlenmesinde başlangıç ve bitişlere çok önem
verildiğini söyleyebiliriz. “Fatih Camii”, “Küfe”, “Meyhane”, “Mezarlık”, “Mahalle Kahvesi”
manzum hikâyeleri bina, mekân vb tasvirleriyle başlarken, “İstibdad”, “Hürriyet” gibi kavramlardan
hareketle yazılanlarda ise istibdad ve hürriyet kavramlarının toplumsal hayattaki somut yansımalarının
tasvir edildiğini görürüz. Tarihî bir olaydan hareket eden “Kocakarı ile Ömer” ve “Dirvâs’ta asıl
hikâyeye bir çerçeve metinden geçilir. “Fatih Camii”, ilk mısralardan itibaren bir hikâye etmeyle
başlar. “Sefil fikirler dinsizlikle karışarak yerlerde sürünürken Fatih Camii, devirleri yararak bir
“heykel-i ikrar”, bir iman abidesi gibi yükselir. Ardından gelen mısralarda cami tasvir edilir.1 Bu
tasvirin ardından bir “*” işaretiyle ezan vaktinin anlatımına geçilir ve bunu bir çocukluk hatırasının
hikâye edilişi izler. “Küfe”, doğrudan, esere konu olan çocuk ve onun zorlu hayatının anlatılmasıyla
başlamaz. Ben-anlatıcı bir gezinti yapmak için evden çıkar. Bu gezinti son derece bakımsız İstanbul
sokaklarında yapılır. Bu tasvirlerde anlatıcının dikkati sokaklara, yani yere yönelmişken eserin kilit
nesnesi küfeyle karşılaşır. Dikkatler, tekmelendiği için yerde yuvarlanan küfeden sahibine doğru, yani
çocuğa doğru adım adım yönelir. Burada küfeyle birlikte öfkeli bir çocukla karşılaşırız. Dolayısıyla
sokakların bakımsız ve kaderlerine terk edilmiş halleriyle çocuğun mahrumiyetlerle dolu hayatı
arasında paralellik kurulur. Böyle bütünden/sokaktan parçaya/küfe nesnesine ve sonra o nesnenin
sahibine adım adım gidiş, âdeta bir sinema eserine has ustalıklı bir kurgulama demektir. Bu eserde
Hasan’ın küfe etrafında örülen hüsranlı hayatı hikâyenin ilk bölümünde takdim edilirken hemen bir

1

Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Manisa-Türkiye
Âkif’in eserlerindeki tasvirlerin işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dilek Yardım, Mehmet Âkif’in Şiirlerinde tasvir
Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Sabahattin Çağın, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2020, 257 s.
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neticeye kavuşturulmaz. Kurgu, akabindeki vaka halkasında tamamlanır. Aradan bir süre geçtikten
sonra ben-anlatıcının kızını gezdirmek üzere evden çıkması Hasan’la tekrar karşılaşmalarına vesile
olur. Hikâyenin bu şekilde ilerlemesi realite izlenimini kuvvetlendirir. Bu sırada sokakta rastlanan
develerin tasviri de aynı izlenimi kuvvetlendirmeye yöneliktir. Hasan’ın sefil hali ile o sırada
rüştiyeden çıkmak üzere olan temiz, bakımlı gençlerin birbirlerine zıt hâlleri, romantik ve realist
eserlere özgü bir şekilde tasvir edilir.
“Küfe”deki kurgulamanın benzerini “Mezarlık”ta da görürüz: “Mezarlık”ta mezarlık tasvirinden
sonra, metinde hikâyeleriyle yer alacak ana-oğuldan, önce çocuğun Kur’an okuyan sesi dâhil olur.
“Meyhane”de önce genel olarak bir meyhanenin ve müdavimlerinin hayli sefil tablolardan oluşan bir
tasviri yapılmaktadır. Ardından ben-anlatıcının, sokak sokak gezerken karşısına çıkan bir meyhanenin
yine son derece sefalet dolu manzarasını bir müşahit-anlatıcı tavrıyla aktardığını görürüz.
Müdavimlerin kendi aralarında ve meyhanenin sahibi Dimitri’yle konuşmaları, realist, daha doğrusu
natüralist bir romanın diyaloglarını andırır. Hikâyede bu diyaloglar, argo da dahil, günlük konuşma
diliyle son derece gerçekçi ve sağlam bir şekilde örülmüştür. Bu sahnenin en can alıcı tablosunu
kocasını arayan bir kadının elinden tuttuğu çocukla meyhaneye gelişi ve akabinde yaşananlar
oluşturur. Kadın kayınvalidesi ve iki çocuğuyla çamaşır yıkayarak, tahta silerek geçinme derdiyle
uğraşırken, kocası her gece vaktini meyhanede geçirmektedir. Burada geçmişe dönülerek kadının
babasının da onlara yardım ettiği halde kocasının aynı sefil hayatına devam ettiği ve böyle hem
karısının hem de çocuklarının geleceklerini mahvettiği verilir. Adam herkesin gözü önünde karısını
hakaret dolu sözlerle boşayıverir. Kadının yere yığılmasıyla biten eserde müşahit-anlatıcıyı sadece
başta görürüz. Amaç, hiçbir müdahalede bulunmadan meyhanenin trajik tablosunu okurlara olduğu
gibi sergilemektir.
Safahat’ın birinci kitabında son derece olumsuz tasvirler içeren “Meyhane”den sonra yer alan
“Mezarlık”ta ise olumlu bir tasvirle karşılaşırız. Metnin başındaki yedi bentlik muhammes, edebiyat
tarihinde mezarlığın huzur veren bir mekân olarak tasvir edilmesi bakımından da dikkat çekicidir.
“Burada mezarlık, insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş seçkin insanları bünyesinde barındıran bir
yer ve günlük hayatın dert ve sıkıntılarından uzakta ebedî bir saadet hayatının sürdürüleceği öte âleme
açılan bir kapı olarak tasvir edilmiştir. Dışarıdan bakıldığında ürküntü verici bir yer gibi görünür,
fakat iç yüzü veya şairin deyişiyle “kalbi” bu görünüşten farklıdır.” (Gökçek, 2005, 137) Mezarlığın
böyle olumlu tasvir edilmesinin sebebi, 7. bentten sonraki ilk mısralarda anlaşılır: Ben-anlatıcı,
sıkılınca kendini mezarlığa atarak rahatlamaktadır. Siyasî ve sosyal hayatımızdaki birçok travmatik
hayatların sahiplerini barından, bu yüzden her şeyden daha çok ibretlik mekân olan mezarlık, yaşanan
hayatın realitesine tercih edilir. Ben-anlatıcı sıkıldığı günlerden birinde kendini yine Eyüp
Mezarlığı’na atmıştır. Mezarlık her zamanki ilahî sessizliğini yaşarken birden birinin sesi duyulur.
Annesiyle kabristana gelen bir çocuk, Mülk sûresini okumaktadır. Âkif “Küfe”de nasıl bir nesneden
adım adım sahibine ve onun hüzünlü hikâyesine yöneldiyse burada da “ses”ten çocuğa ve annesine
geçer. Sûre bitince çocuk annesiyle mezarlıktan ayrılır, mezarlık daimî sükûnuna geri döner.
Mezarlıkta geçirilen sıradan bir günü, bir hikâye formunda veren bu esere hâkim olan en belirgin
sanat tezattır. Başta da söylediğimiz gibi bir önceki manzum hikâyede meyhanenin olumsuz tasvir
edilmesine mukabil burada mezarlık huzur ve sükûnet yeri olarak gösterilir. Bundan başka ölümün
timsali olan mezarlık ile hayatı temsil eden çocuk arasındaki tezada da dikkat çekilir. Bu örnekler,
Âkif’in Birinci Safahat’ındaki manzum hikâyelerin bir plan dahilinde bir araya getirildiğini gösterir.
“Bayram”ın başında bayramın toplumun ve insanların hayatına getirdiği huzur ve mutluluk
atmosferinin tasvir edildiğini görüyoruz. Şair, çocukluğundaki bayram günlerini hatırlar. Sonra
halihazırdaki bayrama tekrar dönülür. Ben-anlatıcı havanın pek müsait olmadığı ilk günden sonra
güneşin yüzünü gösterdiği ikinci gün eş dostu ziyaret etmek için Fatih’e çıkmaya karar vermiştir.
Burada bayramın ilk gününde havanın müsait olmaması, güneşin açtığı ikinci gün gezintiye çıkılması,
hepimizin gündelik hayatımızda karşılaşabileceğimiz hadiselerdir ve bu bakımdan bu detaylar da
gerçekçilik izlenimi uyandırmaya hizmet eder. Ardından Fatih’in yediden yetmişe herkesin ve çeşit
çeşit satıcıların bulunduğu rengârenk ve hareketli bayram havası, yine konuşma cümleleri, satıcıların
bağrışları, hareketi ve heyecanı yansıtan ifadelerle çok canlı ve gerçekçi bir şekilde verilir. Tam bir
bayram havasının hâkim olduğu bu şiirde bir yetim çocuğun hüznü, bu güzel tabloyu gölgeler gibidir
ancak o da bize özgü yetimi sevindirme hasletiyle bu havaya dahil olur.
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Âkif’in manzum hikâyeleri içerisinde kurgunun baştan başa bir mekânın ve orada bulunanların
tasvirinden oluşması bakımından “Mahalle Kahvesi” çok dikkat çekicidir. Aslında burada da başta
tıpkı “Meyhane”de olduğu gibi genel olarak Osmanlı’daki kahvehaneler anlatılır ve bir “*” işaretinden
sonra somut bir kahve örneğine geçilir. Bununla birlikte her iki kısma hâkim olan mekânın tanıtılması
ve bu mekânın yarattığı toplumsal yaraya dikkat çekmektir. Âkif’in konumuzla alakalı manzum
hikâyelerde genel bir çerçeveyi oluşturmak, vermek istediği mesaja uygun bir ton ve atmosfer
yaratmak için tasvirleri hayli işlevsel bir şekilde kullandığı çok aşikârdır. “Mahalle Kahvesi”nde
atmosfer yaratmanın da ötesine geçerek hikâyenin tamamı tasvirle kurulur. Bu yönüyle “Mahalle
Kahvesi”, kahvelerin ve müdavimlerinin çirkin hakikatlerini, Âkif’in Batılı yazarlar içerisinde
eserlerini çok okuduğunu bildiğimiz Emile Zola’nın natüralist eserlerindeki gibi sınırları zorlayarak
iğrençliğe varacak derecede vermesi bakımından edebiyat tarihimizde belki de tektir. Tekrar edecek
olursak, bu manzum hikâyenin kuruluşundaki en dikkat çeken husus, eserin baştan sona tablo
tasvirleriyle oluşması ve bunlarla birlikte bir hikâyenin de sunulmasıdır.
Diyaloglarla başlayan “Hasta”, “Selma” ve “Seyfi Baba” manzum hikâyelerinde de tasvire önem
verildiğini görüyoruz. Âkif’in en bilinen manzum hikâyelerinden olan “Hasta”da, realite hissini
kuvvetlendiren “Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmiştir” epigrafından sonra tıpkı bir tiyatro
eserinde olduğu gibi diyaloglar devreye girer. Kişilerin karakterlerini ve sosyal konumlarını yansıtan
ve son derece sıkı bir örgüyle bağlı bu diyaloglar, eserin olay örgüsünü dinamik kılar. “Selma”da benanlatıcının, kız kardeşinin dört yaşındaki çocuğunun (Selma’nın) öldüğünü haber veren epigrafın
ardından rutin çalışma, iş-güçten duyduğu sitemi dile getirmesiyle başlaması, okuru metnin içine dahil
etmede önemlidir. Çünkü okur kendisinin de zaman zaman hissedebileceği bir duruma tanıklık
etmektedir. Mehmet Âkif’in gerek burada gerekse diğer manzum hikâyelerinde en karakteristik
yönlerinden biri, metinde anlatılanların okurda oluşturduğu yaşanmışlık hissidir. Bunda metinde
doğrudan Âkif’in adının geçmesi de önemlidir. Âkif’in, annesi tarafından eski bir komşu vasıtasıyla
çocuğu hastalanan kız kardeşinin evine çağrılması, 6 mısralı bentlerde anneyle konuşmalarının
verilmesi, Âkif’in hasta yeğenini, kız kardeşini ve etrafındakileri tasvirle birlikte sabır ve metaneti
tavsiye etmesine kız kardeşinin isyanı, Âkif’i taş kalplilikle suçlaması vb gibi detayların hepsi
realiteye uygundur.
Bir tiyatro eseri formunda diyaloglarla başlayan ve kimi zaman da monoloğun hâkim olduğu
“Seyfi Baba”, geçmişe dönülerek kurgulanmış hikâyeye dayanmaktadır:
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
-Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
Keşki ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde sopam? Kız çabuk ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zirâ yol
Hem uzun, hem de bataktır… (2007, s.125) 2
Gerek bu manzum hikâyede gerekse diğerlerinde Âkif’in hep birine anlatıyor gibi yazması,
aslında metin içindeki diyaloglarda bile sürekli okuru da göz önünde bulunduruyor gibi davranması
eserlerin kurgusal planlarına da yansır. Böyle bir tutum, okuru metne dahil etmede önemlidir.
Biliyoruz ki Âkif, bilhassa kendi içine dönmediği zamanlarda, hem toplumu hem de fertleri belirli
hassasiyetler doğrultusunda hep ikaz etmek isteyen bir kimliğe sahiptir.

2
Sayfa numaraları şu baskıya aittir Safahat [Mehmet Âkif Ersoy, Safahat-Birinci Kitap, (Hazl.:Fazıl Gökçek]Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2007
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“Seyfi Baba”da da tıpkı “Küfe”de olduğu gibi kurguda İstanbul sokaklarının realist tasvirleri
önemlidir. Şair-anlatıcının yol arkadaşları fener ve bastonuyla yaptığı yolculuk bütün teferruatıyla
verilir.
“Kör Neyzen”, fizikî ve ruhî bir tasvirle başlar. Rüzgâr kör dilencinin lime lime abasını açtığında
vücudunun sefaleti ortaya çıkar. Neyzen kördür, ancak görse bile etrafındaki hayat karanlıktan
ibarettir. Beş kıtalık bu tasvirden sonra “Geçende çarşı içinden çıkınca baktım ki:/Çamurlu taşlara
yaslanmış inliyor sâil” mısralarıyla şairin anlattıkları birden daha da canlılık kazanır. Her ne kadar bu
mısralara kadar olan kısımlar realist bir izlenim uyandırsa da hayalî bir şahsın anlatımı yapılıyor
gibidir. Bu tarz tasvir, hareket paragraflarından sonra hissî, fikrî ve felsefî bir sonuçla metnin
bitirilmesi manzum hikâyelerin kurgulanma şekillerine dair bir başka karakteristik özellik olarak
gösterilebilir.
Neyinden çıkan iniltili ezgi, üstündeki hırpanî abası, altındaki eski hasır şiltesiyle neyzen hüzünlü
bir tablo oluşturur. Şadırvanın saçaklarından akan yağmur suyunun, önündeki çanakta çıkardığı sesleri
para sesi sanan dilenci bir an ümide kapılır. Ardından uğradığı hayal kırıklığı da şairi son derece
etkiler. Şiir, çanağa uzanan ve sadece boşluğu yoklayan ıslanmış mor ellerin etkili ve çarpıcı tasviriyle
biter. Okurun dikkati soyutlamayla sadece ellere yönelir:
“Uzandı keşküle, heyhat, işte aldandı:
Morarmış elleri boş çıktı, sâde ıslandı!
Âkif, manzum hikâyelerinde olay örgüsünü kurarken metni monotonluktan kurtarmak ve ritim
kazandırmak için asıl manzum metin dışında beşli kıtalara da yer verir. Kitapta peş peşe yer alan
“İstibdâd” ve “Hürriyet” de, “Mezarlık”ta olduğu gibi kıtalar ve manzum hikâye metinlerinden oluşur.
“Acem Şahı”nı birlikte yazdıkları Mithat Cemal Kuntay’a ithafla başlayan “İstibdâd”, beşli
mısralardan ibaret 6 kıta ve manzum bir hikâye metni ihtiva etmektedir. İlk altı kıtada yıkılmakla
birlikte insanların hayatlarında silinmez izler bırakan müstebid padişah ve idaresi yerilir ve hürriyetin
gelişi kutlanır. Ardından “bir gün evvel” epigrafıyla istibdad idaresinin en zalim unsurlarından olan
hafiyeleriyle birlikte bir ailenin hayatını nasıl darmadağın ettiği etkileyici bir hikâyeyle anlatılır.
Mehmet Âkif, hikâye kısmında önce bulundukları semtin iklimini ve sokaklarını tasvir eder.
Buna göre mahalleleri konumu gereği yaz ve kış olmak üzere sadece iki mevsimi yaşamaktadır. Benanlatıcı, dolunayın eşlik ettiği sıcak bir yaz gecesinde evde oturamaz, mesire yerleri Yayla tümseğine
gider. O sırada pencereleri açık olan evlerden duyulan sesler ve konuşmalar, tıpkı Hüseyin Rahmi’nin,
Ahmet Rasim’in eserlerinde olduğu gibi, mahalle hayatını bütün renkliliği, realistliği ve canlılığı ile
ortaya koyar:
Açıktı pencereler; sağlı sollu her evden
Gelirdi türlü sadâlar, acıklı, bazen şen.
-Bak anne, aydede bak bak!
-Aman da maşallah-Değirmi tabla kadar var…
-Susundu Ayşe, günah.
-Günah dedim ya, bırak şimdi..
-Haydi sen de bunak!
Bunak munak deme billahi çarparım elimi…
Aşifteler sizi.. Âhir zaman tevekkeli mi? (“İstibdâd”, s.150)
Evin birinden neva-saz bir güzel ud sesi yükselirken diğerinden bir davudî sesin cezbe verici bir
şekilde Kur’an-ı Kerim okuduğu işitilir. Tam bu sırada bir başka evden feryat yükselir, ancak herkes
bu sese ve sahibine kayıtsız kalmak için ışıklarını söndürür. Âkif biraz daha yaklaştığında beş on
görevlinin bir adamı sürüklediğine ve karısının da yalvardığına tanıklık eder. Buradaki konuşmalardan
anlaşıldığına göre bir oğlunu askerde kaybetmiş, diğeri de Yemen’de sürgün olan adamın suçlu
görülmesinin sebebi, Mehmet Reşat Efendi’nin uzaktan akrabası kilercisine komşusuyla selam
yollamasıdır.
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“İstibdâd”ın ardından “Hürriyet” “iki gün sonra” epigrafıyla başlar. Buna göre bu iki şiiri birlikte
değerlendirmek gerekir. (Gökçek, 2005, s.160.) Bir önceki şiirde hafiyelerin zulmüne uğrayan adam
bu sefer, “hayli düşkün” haliyle elindeki değneğinden güç almaya çalışırken torunlarının sokakta
hürriyetin ilan edilmesini bir bayram havasında kutlamalarını seyretmektedir. “Hürriyet”, “İstibdad”la
birlikte kanaatimizce Âkif’in manzum hikâyeleri içerisinde en başarılı olanlarındandır. Öncelikle ard
arda yayımlanan bu iki manzum hikâye tıpkı “Meyhane” ve “Mezarlık”ta olduğu gibi birbirine zıt
durumları anlatmaları bakımından önemlidirler. “Hürriyet”te, “İstibdâd”daki trajik sahnelerin yerini
hürriyetin ilan edilişinin sevinç ve coşkusunu yaşayan insanların mutluluğu alır. Bundan başka
“Hürriyet”, bilhassa son cümlesiyle, bir kısa hikâyeden beklenen çarpıcı etkiyi olabildiğince
çıplaklıkla vermesi bakımından hayli başarılıdır. Türün durum-kesit hikâyelerine de örnek
gösterebileceğimiz bu manzum hikâye de, Âkif’in diğer eserlerinde olduğu gibi atmosferi oluşturmaya
yönelik bir tasvirle başlar. Romantik edebiyattan gelme ve bilhassa feerik tiyatro örneklerinde çok
rastlanan bir tesirle hürriyetin bir peri kızı gibi tasvirinden sonra çocukların ellerindeki kendilerinden
büyük bayrakla hürriyeti kutladıkları anlatılır. “Ağbaba”larının yani dedelerinin endişeyle takip ettiği
biri kız biri oğlan iki çocuk, “Yaşasın hürriyet!” nidaları, “Vatan Şarkısı” gibi şiirler eşliğinde
“ezelden ahrar” gibi hürriyeti kutlamak isteyen diğer çocuklara katılmak isterler:
-Biz de gitsek azıcık, ağbaba olmaz mı?
-Gidin.
Çok koşup terlemeyin ha! Amanın dikkat edin!
İki kardeş dalarak lücce-i etfâle hemen,
İki dürdane-i ismet gibi yüzmekte iken;
Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,
Döndü birdenbire sîmâsı, duran ihtiyarın.
Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalınız:
-Âh bir kerre gelip görse Yemen’den babanız! (“Hürriyet”, s.158)
Son cümle, yukarıda söylediğimiz gibi kısa hikâyelere has çarpıcı etkiyi doruğa çıkarması
bakımından önemlidir. Hürriyetin bir bayram sevinciyle kutlanmasının ardında buruk sürgün hayatları
vardır. Bu son cümleyle öğreniriz ki, torunlarını gözeten ihtiyar adam, “İstibdâd”daki iki oğlundan biri
askerde ölen diğeri Yemen’e sürgün edilen ve bu acıların üstüne Mehmet Reşat Efendi’nin uzaktan
akrabası kilercisine komşusuyla selam yollamasından dolayı hafiyelerin zulmüne uğrayan mağdurdur.
Bu bağlamda Âkif”in bayram yapan çocuklar için “II. Meşrutiyet dönemi öncesi ve sonrasında Sultan
Abdülhamit’in istibdadına karşı hürriyet ve inkılâp mücadelesi veren, bu uğurda hapse veya sürgüne
gitmiş olan kimseler için kullanılan ahrâr” (Huyugüzel, Gökçek, Bağcı: 2014: 173) nitelendirmesini
kullanması tesadüfî değildir.
Âkif’in manzum hikâyeleri içerisinde “Âmin Alayı”nda tıpkı “İstibdâd” ve “Hürriyet”te olduğu
gibi istibdad idaresinin sembolü haline gelen hafiyeler eleştirilir ve gizemli bir sesle hadiselere dahil
olan “hürriyet” tebcil edilirken geleceğe duyulan ümidi temsilen geleneksel amin alayıyla mektebe
giden çocuklara yer verilir. Çocuklar ilahiler eşliğinde mekteplerine giderken hafiyeleri taşıyan şanlı
bir araba önlerine geçer, ancak bu arabayı durduran yeni dönemin hür sesi olur. Burada diğer manzum
hikâyelerdekinden farklı olarak şiirin hikâyenin önüne daha çok geçmesinin sebebini, şairin, istibdad
döneminin kapanıp hürriyet devrinin gelmesinden duyduğu heyecanda arayabiliriz.
Birinci Safahat’ta “Kocakarı ile Ömer” ve “Dirvâs” tarihî bir realiteye dayanmakla diğerlerinden
ayrılırlar. Âkif’in “üstad-ı necibim” dediği Ali Ekrem Bolayır’a ithaf ettiği “Kocakarı ile Ömer”,
şairin en çok bilinen manzum hikâyelerinden biridir. Recaizade Ekrem’le başlayıp Tevfik Fikret’le
devam eden nazmı nesre yaklaştırma faaliyetleri Servet-i Fünuncuların çok rağbet gösterdiği
anjanbıman tekniğiyle adım adım manzum hikâyeyi hazırlar. Bu türün ilk temsilcilerinden biri ve
Mehmet Âkif’in de örnek aldığı Ali Ekrem Bolayır’dır (Gökçek, 2005, s.40). M. Âkif, Ali Ekrem’i
her zaman beğenmiş ve İstanbul Darülfünunu’ndaki hocalığı sırasında boş bulunan Edebiyat Tarihi
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dersi için onu tavsiye etmiş ve burada göreve başlamasını sağlamıştır. (Gökçek, 2007, 159) Gökçek,
Şemsettin Ahmed Efendi’den (1976, 119-120), M. Yusuf Kandehlevî’den (1987, 139-140) hareketle
Taberî’den naklen bu şiirdekine benzer menkıbelerin anlatıldığını ifade ettikten sonra bu tarihî
metinlerle Akif’in şiirini karşılaştırmış ve onun konuyu daha zengin ayrıntılarla modern bir hikâye
hüviyetine soktuğu sonucuna varmıştır (2005, s.169-170) Bu manzum hikâyede de çerçeve hikayeyi
haber veren “Yok ya Abbas’ı bilmeyen, kimdi?/O sahâbiyi dinleyin şimdi:” soru ve açıklama
cümlesiyle başlaması metne okuru dahil etmede etkilidir. Metnin diğer manzum hikâyelerde olduğu
gibi “*” işaretiyle bölünmesi, vaka parçalarının bir silsile içinde adım adım kurgulandığını gösterir.
Abbas yeğeni Ömer’i görmeye gittiği bir gece, vakit geç olmasına rağmen onunla sokakta karşılaşır.
Ömer’in idare ettiği mahallin sokaklarında dolaşarak asayişi kontrol etmesini Abbas onun idarî
anlayışını överek anlatır. Medine haricinde bir evin önüne geldiklerinde tekrar bir “*” verilir. Bundan
sonra ihtiyar ve fakir bir kadının çaresizce torunlarını avutma çabaları ve Hz. Ömer’le diyaloglarının
olduğu kısımlarda mısralar genişler ve tabiî olarak vezin de değişir. Tıpkı Servet-i Fünuncuların,
bilhassa Cenab’ın “Elhan-ı Şita”sında gördüğümüz gibi mısraların metin içinde böyle
genişlemesi ve kısalması metnin ritmini monotonluktan kurtarır. Abbas’la Ömer’in yaşlı kadının
yanından ayrılmalarından sonra ertesi gün kadının Ömer’in makamına gelmesi ve nafaka
bağlanmasının anlatıldığı kısımlarda mısralar tekrar kısalır ve metnin bu kısmı da yine “*” işaretiyle
bir önceki kısımdan ayrılır. Âkif, bu manzum hikâyesinde olduğu gibi “Selma”, “Bayram” gibi
eserlerinde “*” işaretini kurgunun bir parçası olarak işlevsel bir şekilde kullanır. “*”, tıpkı tiyatro
eserlerindeki bölümlerin perde terimiyle ifade edilmesinde olduğu gibi eserde mekân ve zaman
planındaki değişiklikleri haber verir.
Burada ve Âkif’in diğer manzum hikâyelerinde görülen bir diğer özellik metinlerin bir tiyatro
eseri gibi kurgulanmasıdır. Bu bağlamda her biri kolayca sahnelenmeye müsait olan metinlerde
diyalogların birbiriyle çok sıkı bir şekilde örüldüğünü ve canlı bir tablo yarattıklarını
söyleyebiliriz. Söz gelimi “Kocakarı ile Ömer” manzum hikâyesinde ihtiyar kadınla Ömer konuşurken
çocukların inlercesine “Açız! Açız! Bize bir lokma olsun ekmek ver…” diyerek yemek istemelerinin
tırnak içerisinde verilmesi sahneyi ve metni daha canlı kılar.
“Dirvas”, Emevi Devleti’ni yöneten Ümeyye hanedanlarından onuncu halife Hişam bin
Abdülmelik devrinde Şam civarında yaşanan bir kuraklık hadisesinin iyice fakirleştirdiği halkın,
konuşma kabiliyetiyle herkesin dikkatini çeken Dirvas isimli bir çocuğun önderliğinde
hükümdarlarından hesap soruşunu hikâye eder. Bu manzum hikâyenin kanaatimizce en dikkat çeken
yönü, eserin Dirvas’ı bir kahramanı gibi yüceltmeye yönelik bir efsane, bir masal gibi kurgulanmasına
hizmet eden, hadiseleri bir çırpıda verecek şekilde kısa ve çarpıcı mısralardan oluşmasıdır.
“Meyhane”, “Mahalle Kahvesi”, Seyfi Baba” gibi örneklerdeki uzun mısralara mukabil, “Dirvas”,
heyecanı ve coşkuyu ileten kısa mısralardan oluşur. Metnin “Derler ki” fiiliyle başlaması da hem
bahsettiğimiz yönünü kuvvetlendirmeye yöneliktir, hem de hikâyenin tarihî bir hadiseden hareketle
kurgulandığını gösterir. Kendi hayatında tanıdığı ve sonra Safahat’ın 6. kitabı Âsım’da daha çok yer
vereceği Köse İmam’ı esas aldığı aynı adlı manzum hikâyesinde ise onun toplumsal yaralarımıza
çözüm bulan akılcı yönü, gerçek anlamda dine ve hükümlerine vukufiyeti örnek bir hadiseyle
gösterilir. Hocazade’nin Köse İmam’ı ziyaret ettiği bir gün, kocasının mağduriyetine uğramış üç
çocuklu bir kadının Köse İmam’a şikayet için gelmesi ve Köse İmam’ın bu elim hadise karşısındaki
tespit ve tahlilleri hikâyeyi canlı kılar.
“Durmayalım” ve “Azim”, Âkif’in çok sevdiği İranlı şair Sadi’nin Bostan’ından aldığı bir
hikâyeyi genişleterek ve zenginleştirerek anlattığı metinlerdir. Bunlarda hikâye, metnin tamamına
yayılmamakla birlikte asıl çatısını oluşturmak bakımından önemlidir. Tunca Kortantamer Âkif’te Sadi
etkisini bir yazısında bütün yönleriyle teferruatlı bir şekilde değerlendirdiği için biz burada tekrarlara
düşmek istemiyoruz. (Kortantamer, 1986, ss.89-134). Sadece şunu belirtmek istiyoruz ki, Âkif kimi
eserlerini Sâdi’den ilham alarak kurmuş, ancak onun daha felsefî ve soyut planda kalmasına mukabil
Âkif, içinde yaşadığı dünyanın ve toplumsal hayatın realitelerini ve ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurmak suretiyle daha pratik hareket etmiştir.
Birinci Safahat’ın sonunda yer alan “Ressam Haklı”, “Şair Huzurunda Münekkit” ve “Bebek
yâhud Hakk-ı Karar”, Âkif’in üslubunun ironik ve mizahî yönünü gösteren kısa manzum hikâyelerdir
(Gökçek, 2005, 251). Bunlardan “Ressam Haklı” ve “Şair Huzurunda Münekkit”, bir çırpıda
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hikâyenin kuruluverdiği ve neticelendiği kısa manzum hikâyelerdir. Bu ikisine mizahla birlikte hiciv
daha çok hâkimdir. İlkinde diyaloglar olmakla birlikte her ikisinde bize hikâyeyi aktaran III. Şahıs
Anlatıcı’dır. “Bebek yâhud Hakk-ı Karar”ı, Âkif’i temsil eden ben-anlatıcının kızlarının arasında
oyuncak bebekten dolayı çıkan sürtüşmeyi mizahî bir dille anlatan bir çocuk hikâyesi olarak
düşünebiliriz.
Anlatıcı
Âkif’in manzum hikâyelerinde vakaları nakleden genellikle I. şahıs ben-anlatıcıdır. Bu anlatıcı
kimi zaman vakanın bizzat içindedir ve eserin şahıslarından biri olarak yer alır; kimi zaman da
hislerini, fikirlerini, tespitlerini okurla paylaşmakla birlikte daha çok müşahit sıfatında kalır. Bununla
birlikte Âkif’in manzum hikâyelerinin çoğunda anlatıcı hadiselerin içindedir. Çoğu zaman Âkif’le
özdeşleşen, -ki reel Âkif’le aynı kişiler olduğunu bildiren çok ifadeler vardır- bu ben-anlatıcı, okurda
hem realite duygusunu uyandırır, hem de okurun metne dahil olmasında etkili olur. Bu dahil oluşu, bir
bakıma Âkif’in okuru kendi yanına çekme, onu iddiaları ve tespitleri konusunda ikna etme çabalarının
bir parçası olarak görebiliriz. Bu bağlamda Âkif’in bilhassa diyalogların ve monologların yoğun
bulunduğu manzum hikâyeleri, John L. Austin tarafından ortaya atılan söz edimi teorisi (speech-act
theory) (Huyugüzel, 2018, 456-460) açısından da incelenmeye uygun metinlerdir.
1908 Ağustos’unda Sırat-ı Müstakim’de yayımlanan “Fatih Camii’nin tıpkı kimi hikâye ve
romanlarda olduğu gibi mekân tasviri ve sabahleyin ezan vaktinin tasviriyle başladığını ifade etmiştik.
Ben-anlatıcının ruh halini yansıtan bu tasvirlerle ben-anlatıcı, sadece his ve fikirlerini ifade etmekle
kalmaz, okuru da kendi yaşadıklarına ortak eder. Şiir, ilk mısralardan itibaren bir hikâye etmeyle
başlar. “Sefil fikirler dinsizlikle karışarak yerlerde sürünürken Fatih Camii, devirleri yararak bir
“heykel-i ikrar”, bir iman abidesi gibi yükselir. Ardından gelen mısralarda da cami tıpkı hikâyelerdeki
gibi tasvir edilir. Bu tasvirin ardından bir “*” işaretiyle ezan vaktinin tasvirine geçilir ve bunu bir
çocukluk hatırasının hikâye edilişi izler.
Burada tasvirden geçmişe bilhassa insanoğlunun hayatında her anlamda derin izler bırakan
çocukluk günlerine dönülmesi şiirin tonunu yumuşatır ve metne yaşanmışlık hissini katar. Müşahit
anlatıcıdan ben-anlatıcıya geçişle birlikte metnin ritmi de değişir.
“Bir infilâk-ı safadır ki yâr-ı cânımdır,
Sabahı pek severim, en güzel zamânımdır
Rida-yı leyli henüz açmamıştı dest-i sema
Saba da hâb-ı sükûndan ayrılmamıştı daha
Fezâ-yı ruhda aksetti es-salâ perdâz
Müezzinin dem-i mahmuru, bir hazin avaz.
İçimde cûş ederek lücce lücce istiğrâk,
Ezânı beklemez oldum açılmadan âfâk,
Zâlâmı sineye çekmiş yatan sokaklardan
Kemal-i vecd ile geçtim. Önümde bir meydan
Göründü. Fatih’e gelmiştim anladım, azıcık
Gidince, ma’bede baktım ki bekliyor uyanık!
“Fezâ-yı ma’bedin encüm-nüma meşailini
O lem’a lem’a dizilmiş ziya kavafilini
Görünce geldi çocukluk zamanlarım yâda
Neler düşündüm o sa’atte bilseniz orada!
Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: ‘Bu gece,
Sizinle câmie gitsek çocuklar erkence.
Giderseniz gelin ammâ namazda uslu durun,
Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun!”
Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi.” (50-51)
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Şiirin bundan sonraki kısmında ben-anlatıcının hayalinde çocukluk günlerindeki bir hatırasına
yolculuk yaptığını görürüz. Tıpkı ilmikli olay örgüsüyle düzenlenen metinlerde olduğu gibi geçmiş
günlere gidilir, sonra tekrar hâl’e dönülür. “Fâtih Câmii”nde sabah vakti camiye giden ben-anlatıcı,
sekiz yaşındayken babasının kendisini ve kız kardeşini namaza götürdüğünü hatırlar. Çocuğun
kıyafetlerinin ve davranışlarının sevimliliği, metnin atmosferini yumuşatır. Böylece camiyle birlikte
dinin toplum hayatımızdaki yansımaları, ibadetlerin aile içinde nasıl bir geleneğe dönüştüğü de
yansıtılmış olur. Bu tatlı hayalin ardından tekrar hakikatin “kesif likâsı”na dönülür. Metinde burada
hatıraların anlatıldığı yumuşak ton, yerini cami cemaatinin anlatılmasından kaynaklanan daha
mesafeli ve realist bir tona bırakır. Aslında metne baştan sona aynı anlatıcı hâkim olmakla birlikte
“ben”e ait hatıraların anlatıldığı kısımlar ile müşahit-anlatıcının söz konusu olduğu kısımlarda metnin
ritmi de değişir. Dolayısıyla müşahit anlatıcıdan ben-anlatıcıya sonra tekrar müşahit anlatıcıya geçiş
metnin ritminde bir dalgalanma oluşturur.
Âkif’in en tipik manzum hikâyelerinden olan “Küfe”de ilk olarak her zamanki alışkanlıklarına
uyarak evden çıkan anlatıcının İstanbul’un sokaklarını tasviriyle karşılaşırız. Metnin bu kısımlarında
hem ben-anlatıcının hem de müşahit anlatıcının birleştiğini görürüz. Daha sonraki kısımlarda önce
çocuğun sonra çocukla ben-anlatıcının, çocukla annenin aralarındaki diyaloglara geçilir. Manzum
hikâyenin bundan sonraki kısımlarında tekrar ben-anlatıcı ve müşahit anlatıcının iç içe olduğunu
görürüz. “Hasır” da, tıpkı “Küfe”deki gibi ben-anlatıcının Fatih civarındaki mesire yeri Yayla’da bir
attar dükkânını çalıştıran bir ahbabını ziyaret arzusunu bildirmesiyle başlar. Burada dükkâna gelen
müşterilerin kendi aralarındaki çok canlı ve realist konuşmaları müşahit anlatıcının bakış açısından
verilir. Ardından bir müşterinin mahallelerinde yalnız yaşayan bir kadının cenazesini kaldırmak için
bir hasır istemesi üzerine ben-anlatıcı o an zihninde, cenazenin kaldırılması ve hayatın sonuna dair
hislerini içeren kısa bir sahne kurgular. Nitekim bu ruh halinin verdiği sıkıntı ile orada daha fazla
kalmak istemez. Ancak kalksa bile bu ızdıraplı hâlin devam edeceğini, perdenin bitmediğini ilave
eder. Âkif, şiirini bir tiyatro eseri gibi bu çarpıcı ve açık uçlu bir sonla bitirir.
Dolayısıyla Âkif’in manzum hikâyelerinde söz, kimi zaman müşahit anlatıcıya kimi zaman da
ben-anlatıcıya verilmek suretiyle metnin ritmi canlı tutulur. “Meyhane” ve “Hürriyet”te müşahitanlatıcının; “Selma”, “Bayram” ve “Seyfi Baba”da ben-anlatıcının; “Mezarlık”, “Kör Neyzen” gibi
manzum hikâyelerde “ben-anlatıcı” da ihmal edilmemekle birlikte müşahit anlatıcının daha hâkim
olduğunu söyleyebiliriz. Bir çerçeve hikâyeyle başlayan “Kocakarı ile Ömer” ve Safahat’ın 6. kitabı
Âsım’ın tam bir tiyatro eseri gibi kurgulandığını, bu eserlerde anlatımın kişilere havale edildiğini
görürüz. Nitekim Âsım’ın daha başında bu teatral özelliğine dikkat çekilir. Gökçek’in de ifade ettiği
gibi “onu eserlerindeki zengin atmosfer ve ton değişikliklerinin –diğer bazı tekniklerle birlikte-diyalog
tekniğini başarılı bir şekilde kullanmasıyla sağladığını belirtmek gerekir.” (Gökçek, 2005, s.294)
Şahıs Kadrosunun Zenginliği ve Ruh Tahlilleri
Âkif’in manzum hikâyeleri şahıs kadrolarının zenginliğiyle de dikkat çeker. Güneş’e göre
Âkif’in manzum hikâyeleri Tevfik Fikret, Hüseyin Siret ve İsmail Safa’nınkilere göre çok daha geniş
bir şahıs kadrosuna sahiptir. (Güneş, 2012, s.91). “Köse İmam”, “Seyfi Baba”da olduğu gibi kimi
zaman reel hayatta tanıdığı kişilerden hareket etmekle birlikte eserlerindeki kişilerin çoğu kurgusaldır.
Bu kişileri kurgularken “Hasta”da olduğu gibi fizikî ve ruhî portrelerini realist romanlarda olduğu gibi
bütün teferruatlarıyla vermeye özen gösterir. “Köse İmam”, “Kocakarı ile Ömer” gibi idealize ettiği
kişileri esas aldığı manzum hikâyelerinde onların ön plana çıkardığı olumlu yönlerini bir hadise ile
somutlaştırma yoluna gider. Hz. Ömer’in cömertliği, Köse İmam’ın ne kadar aklı başında feraset
sahibi bir insan olduğu böylece okurun gözünde de netleşmiş olur.
Mehmet Âkif, fizikî tasvirlerin yanı sıra imkânı ölçüsünde hikâye ve romanlardaki gibi ruh
tahlillerine de yer verir. Bu tahlillerin büyük bir kısmının kendisini temsil eden ben-anlatıcı üzerinden
yapıldığını görürüz. Âkif’in toplumsal hayatımızda şahit olduğu ancak hiçbir müdahalede
bulunamadığı travmatik hadiseler karşısında duyduğu ve bir nevi vicdan azabına dönüşen ızdırapların
ifade edildiği bu tahlillerden birine aşağıdaki metni örnek gösterebiliriz:
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Refik-i ömrü giderken cenaze halinde
Serildi, kaldı kadın aşiyan-ı lâlinde,
Benim de bitti nihayet tahammülüm, tâbım;
Boşandı seyl-i dumûum, boşandı a’sâbım.
Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak!
Diyordu sanki o biçâre karşıdan:
-Alçak
Demin gerekti hamiyyet! Hem ağlamak ne demek?
Figân ederse kadın, susturur koşup erkek
Eve döndüm, bütün o facialar
Geldi karşımda durdu subha kadar
Döndü didemde bin hayal-i elim!
Öttü beynimde bin figân-ı yetîm.
Ağlasın inlesin de bir mazlum,
Olayım seyre sâde ben mahkûm!
Yalnız ben miyim fakat câni?
Kim çıkıp “Yapmayın!” demişti, hani?
Sustu herkes duyunca feryâdı,
Kimsecikler yerinden oynamadı.
Sesi hatta kısıldı Kur’ân’ın
Sustu güya sâdâsı Mevlâ’nın…. (İstibdâd”, s.154-155)
“Haksızlık karşısında susan sadece kendisi değildir. Orada bulunan herkes bu suça katılmıştır.
Meşrutiyet’in ilanını haber veren bir beyitle sona eren bu şiirde istibdadın Kur’ân’ın sesini kısmış
olmasının da sembolik bir anlamı vardır. M. Âkif Abdülhamid ve yönetimine İslâmî esaslara
dayanmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştır.” (Gökçek, 2005, s.162).
“Kocakarı ile Ömer” manzum hikâyesinde un çuvalını taşımak isteyen Abbas’a Ömer’in
söylediklerini de bir nevi kendi ruh halini tasvir etmek olarak yorumlayabiliriz. Mısra başında Ömer
kelimelerinin tekrarı bu sorgulamanın şiddetini arttırmaktadır:
“Ömer duyulmada her kalbin inkisarından
Ömer koğulmada her matemin civarından!
Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zâlum u cehûl!
Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den..
Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?” (Kocakarı ile Ömer, s.164)
Metnin daha sonraki kısmında Ömer’in çok zorlanmasına rağmen yaşlı kadının çadırına unu,
yağı getirmesi ve yorgun haliyle ocağın altındaki yaş dikenleri tutuşturmak için üfleyerek ateşi
yakmak istemesi, bahsettiğimiz vicdan sorgulamasını daha canlı bir hâlde sunar. Bu tarz
sorgulamaların en tipik örneklerinden birini kanaatimizce “İstiğrak”ta görebiliriz.
Yukarıda Âkif’in kısa ve uzun mısralardaki vezin değişikliğiyle metnin ritminde bir dalgalanma
oluşturduğunu söylemiştik. Burada son olarak manzum hikâyelerinin kurgusunda kafiyenin işlevine
değineceğiz. Gökçek’in tespitlerine göre Âkif, mesnevi nazım biçimiyle yazdığı manzum
hikâyelerinde kafiyeyi de metnin farklı bölümlerini birbirine bağlayacak bir fonksiyonla kullanmıştır.
“Kocakarı ile Ömer şiirinde, torunları ile birlikte açlık ve sefalet içinde kalmış olan ihtiyar kadının bu
durumdan halifeyi sorumlu tutması üzerine Hz. Ömer’in şu sözleri ile hikâyenin ilk kısmı tamamlanır:
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-Haklısın teyze!
Avut çocukları, ben şimdicek gider gelirim.
Halifenin çadırdan ayrıldıktan sonraki ruh hâlini ve ihtiyar kadının çadırına yiyecek getirmesini
anlatan ikinci bölüm aşağıdaki mısralarla başlar:
-Halife önde, bitik, suçlu, münfa’il, nâdik;
Ben arkasında, perîşân, çadırdan ayrıldım.
Görüldüğü gibi bu bölümün ilk mısraı, önceki bölümün son mısraı ile kafiyelenmiştir. Böylece
kafiye şiirin iki bölümünü birbirine bağlayan bir fonksiyon yüklenmektedir. (Gökçek, 2005, s.274)
Sonuç:
Âkif’in şiiri, çoğu zaman saf ve lirik şiirle mukayese edilerek sanat endişesinden uzak olduğu
iddiasıyla biraz küçümsenmiştir. Bizim konumuz olan manzum hikâyeciliği söz konusu olduğunda da,
şairin eserleri, “şiir-hikâye”, “anlatımcı-şiir” gibi bu alanda yeni yapılmış sınıflandırmalardan
hareketle daha değersiz, daha düşük seviyede görülmüştür. Her şeyden önce bu sınıflandırmaların
tartışma götürürlüğü bir tarafa, Âkif’in zaten, en azından toplumun hakikatlerine ve meselelerine
yönelmenin gerekli ve şart olduğuna inandığı zamanlarda, lirik şiir yazma arzusunda ve amacında
olmadığını hatırlamamız gerekir. Ancak böyle bir amaç taşımaması onun eserlerinin estetik değerden
yoksun olduğu anlamına gelmez şüphesiz. Bundan başka sözün en yoğun ve en sanatlı kullanımına
elverişli olmasından ötürü, edebî türler içinde şiire en üst sırada yer verilse bile hikâye, roman vb. gibi
edebi türlerde verilen eserlerin yetkin bir kalem tarafından yazılmaları halinde aynı seviyeyi
yakalayacaklarına şüphe yoktur. Âkif’in manzum hikâyelerinin “şiir-hikâye”, “anlatımcı-şiir” gibi
tanımlamalarla zayıf bulunması da çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu bağlamda Gökçek’in Âkif’in
eserleri, bilhassa manzum hikâyeleri için şiir (das Gedicht” ve düzyazı (Prosa) türlerinin ikisinin de
özelliklerini içeren die Dichtung terimini önermesi makul bir çözüm yolu olarak gözükmektedir.
Neticede her türü kendi imkânları ve şartları çerçevesinde değerlendirmek daha isabetlidir.
Nitekim Âkif’in manzum hikâyeleri, konuların seçimi, vakaların düzenlenmesi ve kurgulanması,
şahısların karakterizasyonu, diyalogların ayarlanması, ritmin ve atmosferin belirlenmesi, vezin ve
kafiye tercihleri vb. hususlar bakımlarından çok başarılı ve türlerinin en özgün örnekleridir. Andı’nın
da ifade ettiği gibi onun en müfrit muarızları bile, bu konuda ileri sürdükleri tenkidlerinin yanı sıra,
birtakım olayları manzum olarak hikâye edişindeki tabiîliği, tekellüfsüz ve sâde bir dille
kahramanlarını konuşturuşunu takdirle karşılamaktan kendilerini alamamışlardır (Andı, 1997, s.52).
Âkif’in bizde manzum hikâyenin kurucusu olduğu iddiasını çeşitli vesilelerle tekrarlayan Hamdullah
Subhi’ye göre Abdülhak Hâmid'ler, Tevfik Fikret'ler, Mehmed Emin’ler Türk şiirinde manzum hikâye
tarzının tesis edicileri ve başarılı nâzımları sayılamazlar. Çünkü her üçünün de şiirleri «tabiî
tekellüm»den, «lisân-ı alelâde-i tekellüm»den ıraktır. Abdülhak Hâmid'in şiirlerinde Aristo'lar,
İskender'ler de, köle, esir ve câriyeler de aynı üslûb ile gayr-ı tabiî bir sûrette konuşurlar. Tevfik
Fikret'in «Süha ile Pervin»i, biri hakikati, biri hayâli temsil ettiği için «tabiî tekellüm»den uzaktırlar.
Mehmed Emin'in «Kesildi mi Ellerin?» gibi manzumelerinde ise sâde Türkçe bir dil kullanılmış, fakat
yine sıradan insanların tabiî, günlük konuşmaları şiirde yakalanamamıştır. Muhâvereler «avâm-ı nâsın
tekellüm»ü değildir (Andı, 1997, 54)
Kanaatimizce onun eserlerinin tenkidini manzum hikâyelerinin kuruluşundaki karakteristik ve
özgün yönleri tespit ederek yapmak daha isabetlidir. Aksi halde şairi zaten yazmak istemediği ve
tercih etmeyeceği hususlar çerçevesinde değerlendirmek, onu basit bir manzum hikâye yazarı olarak
görmek ona en büyük haksızlık olacaktır. Kaldı ki en değerli tür şiirdir, hikâyedir, romandır gibi
radikal görüşlerin edebiyat tarihi ve eleştirisinde pek tutarlı bir tarafları olmasa gerek. Hamdullah
Suphi’nin Âkif’in manzum hikâyenin kurucusu olduğu iddiasına, bizde bu türün en iyi temsilcisi
olduğunu ilave etmekte hiç sakınca yoktur. Bütün bunlardan sonra, bilhassa manzum hikâyeciliği de
göz önünde bulundurularak, edebiyat tarihimizde hakkı temsil edilmeyen isimlerden birinin Âkif
olduğunu söyleyebiliriz. Kanaatimizce diğer ikisi de Ahmet Mithat Efendi’yle Muallim Naci’dir. Her
üçü, gerek devirlerinde gerekse sonraki dönemlerde hem edebiyat hem de fikir tarihimizin kanonuna
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uygun görülmeyerek “mürtecilik”, “sathîlik ve modern olmamak” ve “eskiyi temsil etmek”le
özdeşleştirilmişlerdir.
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TÜRK DÜNYASINDAN İKİ ŞAİRİN-MEHMET AKİF ERSOY VE HÜSEYİN CAVİD’İN
BERLİN İZLENİMLERİ
BERLIN IMPRESSIONS OF TWO POETS FROM THE TURKISH WORLD-MEHMET AKIF
ERSOY AND HUSEYIN CAVID
Parvana BAYRAM
Abstracat
Mehmet Akif Ersoy (20.12.1873-27.12.1936) and Huseyin Cavid (24.10.1882-05.12.1941) are
two important poets of the Turkish world. Huseyin Cavid was in Istanbul for eye treatment between
1905 and 1909, and during this time he continued his lectures in the Literature branch of the
Darulfunun. The literary and social environment here adapted in a short time and was influenced by
the poets of Servet-i Funun and Fecr-i Ati, as well as representatives of classical literature and poets
and writers who produced works independently at that time. Cavid, who is known for his very
successful plays that he wrote especially under the influence of Abdulhak Hamid's historical plays in
verse, is an important poet in terms of language and style, poetry technique and the content of the
subjects he deals with in his works, and is one of the founders of common Turkish in both Azerbaijan
and the whole Turkic World literature.
Mehmet Akif Ersoy has taught Ottoman Literature at Istanbul Darulfunun Literature Faculty
since 1908. Meanwhile, Huseyin Cavid, who was in Istanbul and was attending the Darülfünun,
attended the lectures of Mehmet Akif Ersoy and even, had some of his poems published in Sırat-ı
Mustakim magazine.
One of the common features of these two poets is that they were sent to Europe during the very
difficult times of their countries and they compared the life in their own country with the life here and
interpreted them in their own unique way. Mehmet Akif Ersoy wrote "Memories of Berlin" in
Safahat's fifth book on March 18, 1915. In the middle of 1926, Huseyin Cavid, who was teaching at
the Theater College in Azerbaijan and the Baku Teachers' Institute, was sent to Berlin, Germany, by
the Education Commissioner of the time to have his eyes treated. The poet, who had eye and liver
treatment for 7 months, also wrote some parts of the Azer Poema here. The poet's impressions of
Berlin include only 22 pages of this 96-page volume work.
In this paper, based on Mehmet Akif Ersoy's "Memories of Berlin" and Huseyin Cavid's "Azer
Poema", both poets' view of Europe and the expression of various aspects of life in Berlin on the axis
of chaos and disorder in their own countries will be analyzed comparatively.
Keywords: Turkish World Literature, East-West Issue, comparative study.
Giriş
20 yüzyıl Türk edebiyatının iki önemli şairi olan Mehmet Akif Ersoy ile Hüseyin Cavid’in hayat
ve sanatları arasında ilginç benzerlikler, örtüşmeler vardır. Aralarında 11 yıllık yaş farkı olan bu iki
şairin hayata bakış açısı, mensubu oldukları halkın maruz kaldığı trajediler, Osmanlı’nın son
zamanlarında Balkan, Çanakkale Savaşları sırasında yaşananlar, Doğu Anadolu’da Türklere yapılan
ermeni mezalimi ve aynı zaman diliminde Azerbaycan’da yaşanan Ermeni ve İngiliz mezalimi,
Hüseyin Cavid’in Ermeni saldırıları sırasında esir düşmesi, arkasından yeni kurulan Azerbaycan
cumhuriyetinin kanla bastırılması ve bu bağımsız devleti yıkan Kızıl Ordu’nun Azerbaycan’da
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hakimiyeti ele geçirip millî-manevi değerlerine sahip çıkan bütün Azerbaycan Türklerini, özellikle
alim ve şairleri katletmesi, ülkede Ermeni ve Rusların bütün stratejik konumları ele geçirmesi Hüseyin
Cavid’i üzen ve kahreden olaylardandır. Sovyetlerin bu şovenist siyaseti sonucunda şair, hayatının en
verimli yıllarında tutuklanarak Sibirya’ya sürgün edilmiş ve orada vefat etmiştir. Bu olayların tamamı
ve özellikle Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu acıklı durum duyarlı bir aydın olan Mehmet
Akif Ersoy’un da zihnini sürekli meşgul etmiş ve çözüm yolları aramaya sevk etmiştir.
Akif, Çanakkale Şehitleri adlı şiirini hangi duygular altında yazmışsa Cavid de İblis faciasını
benzer duyguların etkisi altında yazmış, savaşın insanlığa vurduğu zararların dehşetinden
bahsetmişlerdir. Bütün bu acıların tamamının kaynağı ise 20. yüzyıl Türk tarihinde yaşanan kanlı
olaylardır. 20. yüzyılda yaşamanın zorluğunu Hüseyin Cavid bir şiirinde aşağıdaki gibi tarif ederek
gençlere yol göstermektedir:
Evet, arslan yavrularım! Türk eli hep şanlıdır
Elmas kibi lekesizdir sakın gafil olmayın
Esr yirminci esrdir! Vezifesi pek ağır…Arş ileri!
Komşular yol aldı geri kalmayın! (Cavid, 2005a, 129)
Bu çalışmada 20. yüzyılda sadece 11 yıllık zaman farkıyla iki şairin de gitmiş ve gezmiş
oldukları Avrupa ve o dönemde Avrupa’nın en mamur beldelerinden olan Berlin ve buradaki
yaşamdan kesitler ve temas edilen hususlar mukayeseli şekilde incelenecektir.
Balkanlardan Anadolu’ya, Orta Asya’dan Kafkaslara kadar her yerde Türk kanının oluk oluk
akıtıldığı ve ölüm kalım savaşının verildiği böylesi zorlu yıllarda Türk İslam dünyasının içinde
bulunduğu durumu fark eden aydınlar çeşitli kurtuluş yolları aramaktadır. 19. yüzyıldan itibaren
Abbaskulu Ağa Bakıhanov, Mirze Feteli Ahundov, Seyyid Ezim Şirvani, Hesen Bey Zerdabi,
Gaspıralı İsmail Bey, Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Cemaleddin Afgani vb. aydınlar gibi 20.
yüzyılda bir önceki kuşağın fikir ve görüşlerinden, toplumsal alandaki çabalarından etkilenen Mehmet
Akif Ersoy, Hüseyin Cavid, Celil Memmedguluzade ve ismini burada zikretmediğimiz onlarca Türk
aydını Doğunun ve özellikle Türk-İslam dünyasının geri kalmışlığına ve cehaletine çözüm yolları
aramaktadır.
Her zaman olduğu gibi o yıllarda da bütün Türk İslam dünyasının başkenti konumunda olan ve
çeşitli Türk yurtlarından birçok münevverin bir araya geldiği başkent İstanbul’da, yayımlattığı Sırat-ı
Müstakim ve Sebillürreşad dergilerinde Akif’in çevresi hep Türk dünyasından aydınlarla çevrilidir ve
şair, Rusya Müslümanlarının faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Mehmet Akif, bu dergilerde,
düşüncelerinden etkilendiği Cemaleddin Afgani’nin 1884 yılında Paris’te çıkardığı el-Urvetül-Vuska
gazetesinin içeriğinden de etkilenmiştir. Her biri Kur’an-ı Kerim kaynaklı el-Urvetü’l Vuska (en
sağlam kulp, en sağlam tutamak), Sebilürreşad (doğru yola girme, Hak yolunda yürüme), Sırat-ı
Müstakîm (apaçık, dosdoğru ve hak yol), isimlerinden bile dönem aydınlarının ve özellikle Mehmet
Akif’in bu yoldaki çabalarının mahiyeti anlaşılmaktadır.
Sırât-ı Müstakîm’in yazı kadrosunda Mehmed Âkif’ten başka Manastırlı İsmâil Hakkı, İzmirli
İsmail Hakkı, Babanzade Ahmed Naim, Mithat Cemal (Kuntay), Mehmed Tâhir (Bursalı), Ömer Ferit
(Kam), Tâhirülmevlevî (Olgun), Mehmet Şemsettin (Günaltay), Ahmed Hilmi (Hocazâde), Ahmet
Hamdi (Aksekili), Osman Fahri, İbrahim Alâeddin (Gövsa) ve isimlerini burada zikretmediğimiz daha
nice aydınla birlikte Türk dünyasından Ahmet Ağaoğlu, Abdürreşid İbrahim, Akçuraoğlu Yusuf,
Kazanlı Ayaz (Muhammed Ayaz İshakî İdilli) vb. şahıslar da bulunmaktadır. (Efe, 2009, 251-253)
Türk tarihinin dönüm noktalarından olan 17. yüzyıla kadar uzanacak olursak Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesinden itibaren edebî eserlerde, Avrupa ile ilgili olumlu görüş ve kanaatler arasında bu
bölgelerin imarı, bakımlılığı, bilim ve sanayinin, tıbbın gelişmişliği hakkında bilgilere daha çok yer
verilmiştir. Yine 18. yüzyılda Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa
Seyahatnamesinde de benzer hususlara temas edilmiştir. 19-20. yüzyıllara gelindiğinde Avrupa
hayranlığının bazı kesimlerde hastalıklı boyuta vardığı görülmektedir. İsmayıl Bey Gaspıralı,
Dârurrâhat Müslümanları eserinde bu konuyu farklı biçimde ele alarak aslında Avrupalıların mamur
bahçe ve genel olarak temiz ve düzenli yaşam kültürü gibi birçok gelişmeyi Müslümanlardan aldığını
eserdeki bir Avrupalının dilinden bir Müslümana söyletmiştir. Yazar, böyle yapmakla kendi geçmişini
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ve kültürel değerlerini bilmeden Avrupa’ya hayran olan gençliği, önce kendi geçmişini öğrenip
tanımak konusunda da uyarmıştır. Avrupa’nın bilim ve sanayideki gelişmişliği, modern, bayındır ve
nezih sosyal mekânları Akif’in ve Cavid’in de eserlerinde de zaman zaman övülen konulardandır.
M. Akif’in Berlin Hatıraları önce Sebilürreşad’da yayımlanmış, daha sonra ise bir kısmı ihtisar
olunmakla Safahat’ın beşinci kitabına dâhil edilmiştir. Bu bölümde şairin Berlin, Mısır ve
Arabistan’daki Necid Çölleri’ne seyahatleri sonucunda yazdığı şiirlerine de yer verilmiştir.
Dolayısıyla bu bölümde Akif’in seyyahlık vasfı ve seyahatlerinde üzerinde durduğu hususlar hakkında
da bilgi sahibi olabiliyoruz.
“…Kitabın son üç şiiri Âkif’in 1914-1915 yıllarında gerçekleştirdiği üç seyahatin intibalarını
taşır. Bunlardan “el-Uksûr’da” Mısır’a yaptığı ziyarette tarihî harabeler karşısındaki duygularını
anlatır; uzun bir manzume olan “Berlin Hâtıraları”nda Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın verdiği görevle gittiği
Berlin’de çeşitli yönleriyle Doğu’yu ve Batı’yı karşılaştırır. Şiirin dokuzuncu bölümü “Târîh-i Kadîm”
sebebiyle Tevfik Fikret ve arkadaşlarının tenkidi için kaleme alınmıştır. Kitaba ikinci baskısında giren
(1918) sonuncu şiir “Necid Çöllerinden Medine’ye” ise şairin aynı teşkilâtın verdiği görevle gittiği
Necid’den Medine’ye kadar olan yolculuğunu ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaretinde yaşadığı
duygularını dile getiren en lirik şiirlerindendir. (Okay, 2008, 442-444)
“Berlin Hatıraları”nda Akif’in Üzerinde Durduğu Hususlar
Eser, 5 Mart 1331 (18 Mart 1915) tarihinde Berlin’de yazılmış olup “Binbaşı Ömer Lutfi Bey
Kardeşimize” atfıyla başlamaktadır.
“Kitabın büyük kısmını teşkil eden 698 mısralık “Berlin Hâtıraları” kitabın dokuzuncu
parçasıdır. 1914 yılı sonu ve 1915 başlarında Berlin’de bulunan Mehmed Âkif, Alman cemiyeti
karşısındaki müşâhede, mukayese ve tefekkürlerinin neticesi olarak, mühim bir fikir eseri olan bu
manzûmeyi yazmıştır.” (Düzdağ, 2014, 26)
Şair, başlangıçta Berlin’de bulunduğu sırada dikkatini çeken ve kendi ülkesindeki örneklerini
kıyasladığı otel, sokak ve şimendifer gibi unsurların mukayesesini yapsa da asıl kıyaslama
Almanya’nın bu kadar gelişmesini sağlayan fikrî ve ilmî altyapı ve eğitim konusundaki gelişmişlikleri
ile Osmanlı ülkesinin bu alanlardaki durumu arasında yapılmıştır. Eserde iki ülke arasında mukayese
olunan şiir, edebiyat, sanat, fen ve bilim gibi unsurlarla birlikte insan unsuru, özellikle oğlunu savaşta
kaybeden Alman anne ile bütün Müslüman annelerin acısının müşterekliği, şairlerin şiire ve güzel
sanatlara bakışı gibi hususlardır. Akif, çocuk eğitiminden ve nesillerin geleceğe umutla ve köklerine
bağlı olarak yetiştirilmesi konusunda da görüşlerini ifade etmiş, eleştirilerini yapmıştır. Eserde
Avrupa’nın, İngiltere ve Rusya’nın dünyanın zayıf ülkelerinde uyguladığı zulüm ve haksızlıkları da
yerilmiş ve Almanya’nın bu konuda masum olduğu vurgulanmıştır. Şair, Alman bir anneye “Şark’ın
hüzünlü annelerine elini uzat” derken aslında Almanya ile Osmanlı arasındaki ittifakın birçok yönden
pekiştirilmesine de vurgu yapmaktadır. Şiirde Çanakkale savaşından da bahsedilerek İngiliz zulmüne,
bu savaşta Afrika ve Hint Müslümanların zorla Müslüman Türklere karşı savaştırılmasına geniş yer
verilmiştir.
Şairin Berlin’de bahsettiği ve övdüğü ilk mekân kahvedir. Bu da rastgele değil, bilinçli olarak
yapılmıştır. Zira o dönemde bir toplumun neredeyse bütün meseleleri kahvelerde konuşulur, çözüm
yolları kahvelerde aranırdı. Ayrıca toplumdaki insan tiplerini göstermek ve çeşitli insan profilini
belirlemek açısından da kahvelerin önemi büyüktür. Eserin sonunda da zaten şair amacına ulaşmış ve
hiç ummadığı halde burada bir Alman anneyle konuşup onun dertlerini öğrenmiştir. Bu annenin
şahsında hem kendi ülkesindeki hem de bütün İslam dünyasındaki anneleri ve onların acısını da
Almanlara duyurma fırsatını yakalamıştır. Eserin en önemli mesajlarından biri budur.
Şair, arkadaşının “Biraz da kahveye çıksak…” şeklindeki teklifini duyunca ilk başta alışkın
olduğu mahalle kahvesine gideceklerini düşünür. Sonra kendine has alaylı ve iğneleyici bir üslupla
İstanbul’da iken gördüğü, belki de kalmış olduğu bir oteli anlatmaya başlar. Yazar, yabancı bir ülkede
olduğundan duyduğu kelimelerin sözlükteki karşılığını bulma eğilimini bu şiirde bir yöntem olarak
benimsemiştir. Otel, şimendifer ve sokak gibi kelimelerin anlamına önce sözlükten baktıktan sonra
önce İstanbul’daki sonra da Berlin’deki örneklerini anlatmaya başlar:
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“Otel bizde ne ola ki?” diye düşünen şair, üşenmeyip sözlüğe bakmıştır. “Kütükte mahlası handır
ve bu hanların yaşı nerdeyse yetmiş civarında eski yapılardır. Yani bizdeki hanlar veya diğer tabirle
dersek oteller pek eski, bakımsız, kimsenin işine yaramayan yerlerdir. Şair otelleri ve genel olarak
bahsettiği yerleri hem iç hem de dış mekân bakımından tarif eder. Şairin alışkın olduğu İstanbul
otellerine çamurdan yaz ortasında bile yaklaşılamaz. Bu perişan haliyle bu yapılar pantolonu belinden
düşen bir bunağa benzetilmektedir. İçi asla güneş görmez. Yatak takımları acınacak durumdadır.
Rutubetten ıpıslak yorganları pencereden sarkıtıp havalandırırsanız belki kullanabilirsiniz. Bir
zamanlar patiska olan yastıklar kir ve pislikten kadifeye dönüşme yolundalar. Çarşaflar kir ve lekeden
benekli basmaya dönüşmüşlerdir. Kırık sürahide beklemekte olan yosun tutmuş su öyle bir hale
gelmiştir ki açlıktan ölmek üzere olan birine bir bardak verildiği takdirde beş ekmek yerine
geçecektir.”
Şair, alayın dozunu her mısrada biraz daha artırarak mübalağa yapmaktan geri kalmaz. Eserde
anlatılan ikinci unsur şimendiferdir.
“Şimendüfer nedir diye soracak olursanız, bu alet üşenmeden nazlı tekerlerini çevirerek sizi
oturduğunuz kasabaya götürecek bir araçtır. Bizde bu trene ancak Samatya Lordu ve Tatavla kontu
olan müdürler ve genellikle gayrimüslimler binmektedir. Vatan evladı ise bu vasıtayı kullanabilmek
için perişan halde ortadalarda dolaşır. Zavallı halk basık tavanlı, rutubetli, isli bir bodrumda ayakta ve
sürekli esneyerek treni bekler. Uzun bekleyişten sonra bilet satılacağı sırada ortaya çıkan kargaşaya
dalmak ise ayrı bir cesaret ister. İtiş kakış bir yana dursun işin içinde dövülüp sövülmek de vardır.
Hele bozuk paran yoksa biletçiden yiyeceğin azara katlanacak, üstelik para bozdururken treni de
kaçıracaksındır.”
Tasvir ve diyaloglar eşliğinde sahneyi çok daha etkili biçimde sunan şairin bilet satıcısı ile bozuk
parası olmayan vatandaş arasında geçen diyalogu da çok etkileyicidir.
Şair, sokağın tarifini yaptığı sırada Küfe şiirine de konu olan benzer sokak manzaralarıyla
karşılaşmaktayız. Akif, nu şiirde İstanbul’un bazı sokaklarının manzarasını adeta bir tablo gibi
çizmiştir:
“Şimdi yine sözlüğe bakalım mı? Bizde sokaklar bir helezon şeklinde olup çapı altı karıştır,
uzunluğunu ise hiç bilmiyorum. Tahmin etmek de imkânsızdır zaten. Nasılsa biraz gittikten sonra
evlerin biriyle son bulacaktır. Yani çıkmaz sokaktır.
Bir hiciv ustası olan şair burada çağının bazı şairlerinin şiirlerini yerme fırsatını da bulmuştur. Bu
sokakların düzeni de çağımızın şiirlerine benzemektedir. Başlangıcı ve sonu zulmete gark olmuştur.
Peki, bu sokaklarda yürürken çarpılmamak için ne yapmalı? Hiçbir şey! Dilinde Besmele, elinde Nur
Suresiyle, kesende ise sadece mühürle dolaşacaksın. O zaman asla kimse kimseyi çarpmaz.” Edebi
sanatları şiirlerinde çok başarıyla kullanan Akif, burada “çarpmak” kelimesiyle sanat yaparak
kelimeyi hem gerçek anlamında hem de hırsızlık yapmak manasında kullanmıştır.
“Birinci, ikinci adımı atıp bir halle yürüyeyim desen de üçüncü adımda kocaman, çamurlu bir
uçuruma düşmek işten bile değildir. Cup diye çamur deryasına düşmek meselesidir. İleride de bir
tümsek var ondan da uzak dur, atlarsan dizini, tırmanırsan bileğini mahvedersin. Kenardan gideyim
dersen, imkânı yoktur. Sağında, ha doğurdu ha doğuracak cinsinden çıkık karınlı, bel vermiş duvarlar,
solunda ise lastiklerini senden alacak kuvvette çamurlar vardır. Ha durun, galiba çözümünü buldum.
Şu kümbetin üstünden beş altı tane taşı söküp şu çamura atar, üstüne basarak öyle geçerim. Ne
yapalım Hazine-i Evkafa giderken demek ki böyle bir köprü imar etmem gerekir. Ey, şu çamurlardan
zıplayarak geçmeye çalışan halefler, size vasiyetimdir: Bu bereketli kümbeti sakın çarçur etmeyin.
Şayet bir gün buradaki çamur bataklığı benim yaptığım bu köprüyü de yutacak olursa emin olun ki bu
maden sizin de işinize yarayacaktır.”
Sokak deyin meselâ... Şimdi baktığım lügate
Mürâcaat yine lâzım mı? Lâzım elbette.
Evet, o bir helezondur ki kutru altı karış;
Ya tûlü? Bilmiyorum, her ne söylesem yanlış.
Muvaffak olmanın imkânı yok ki tahmîne:
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Biraz gidip dalıyor haydi evlerin birine!
Zamâne şi’rine benzer zemîn-i tertîbi:
Zalâm içinde mebâdîsi müntehâsı gibi.
Pe ki! Ne yapmalı çarpılmak istemezsen eğer?
Tekin değil mi nedir, pek acâibimsi bu yer?
Dilinde Besmele olsun, elinde Sûre-i Nûr,
Kesende sâde mühür... Kimse çarpamaz... Destûr!
Birinci hatve selâmet... İkinci hatve tamam...
Üçüncü hatveyi lâkin düşünmeden atamam...
Ne var mı? Ağzını açmış ki bir yaman uçurum,
Da arsa «cub!» diye insan, çıkar mı bilmiyorum! (Düzdağ, 2014, 262)
Kendi ülkesindeki otel, şimendifer ve sokağın tarifini yaptıktan sonra şair, “Meğerse bunlar
benim bildiğim anlamda otel, şimendifer ve sokak değilmiş” demektedir.
“Meğerse oteller saray gibi bakımlı yerlermiş ve içine girenler de huzur içinde mest olurlarmış.
İçinde bulundurduğu beş altı yüz odanın hepsinde yumuşacık, kabarık yataklar vardır. Şayet burada
kalmak sana da kısmet olursa hiç düşünmekle kafa yorma hemen yat uyu. Dışarıda soğuk ve uzun kış
gecesi bile olsa odan bahar faslı gibidir. Avizeler ışıktan ibrişimleri ile güzel bir sabahı dokumaktalar.
Nerede, nasıl yandığı bilinmeyen bir ocak, odada ılık ılık gezinip her tarafı aynı derecede ısıtmaktadır.
Çeşmelerden gürül gürül temiz su akmakta, istersen soğuk istersen sıcak su al. Her yer o kadar
temizdir ki sanki burada kimse yaşamıyor.
Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten,
Sanırsınız ki zemîninde olmamış gezinen.
Ne kehle var o mübârek döşekte hiç, ne pire;
Kaşınma hissi muattal bu i’tibâra göre!..
Unuttum ismini... Bir sırnaşık böcek vardı...
Çıkar duvarlara, yastık budur, der atlardı.
Ezince bir koku peydâ olurdu çokça iti...
Bilirsiniz a canım... Neydi? Neydi? Tahtabiti!
O hemşerim, sanırım, çoktan inmemiş buraya,
Bucak bucak aradım, olsa rast gelirdim ya! (Düzdağ, 2014, 262)
Berlin’deki otelde, kendi ülkesindeki otellerin müdavimi haline gelmiş tahtabiti, bit ve pireyi de
şairin gözleri aramaktadır. Memleket otellerinde konaklamak zorunda olanların uykusuz gecelerinde
hemhal olduğu bu haşerelerin yataklarda, duvarda nasıl zıpladıklarını şiirde alaycı bir dille tasvir eder:
“Bu mübarek döşeklerde ne bit ne de pireden eser vardır. İnsan mutat olan kaşınmayı bile burada
unutur. Aaa, bizim otellerde insana musallat olan bir böcek vardı. İsmini de unuttum, işe bak.
Duvarlara tırmanır, yastıklara atlardı. Dayanamayıp ezdiğinde de çok rahatsız edici bir koku
salgılardı. Yahu siz de biliyorsunuz onu, neydi ismi, neydi? Buldum işte, tahtabiti, o hemşerim buraya
gelmeyeli çok olmuş. Oysaki köşe bucak aradıydım, olsaydı illa ki karşılaşırdık.”
Şimendifer de burada bizim bildiğimizden başka bir şeymiş. Hiç beklemeden, kavga gürültü
duymadan hemen binip gideceğin yere âdeta uçuyorsun. Bu aletle zamanı ve mesafeleri unutuyor,
saatleri dakikaya indiriyorsun. Öyle hızla ilerliyor ki sanki şehirler birbirine yapışıktır. Burada düdük
sesini bile duymak imkânsızdır.
Akif, anlattığı mekânların hepsini hem iç hem dış yönüyle, ince ayrıntısına kadar tarif etmektedir.
Burada tren yolcuları, bizdeki gibi yemek için kavurma dolu zembilleri de sırtlarında taşımak zorunda
değillerdir. “O kâğıttaki de ne öyle? Peynir mi? Hiç açma, çıkardığın yere, koynuna sok. Zira
şimendiferin içinde lokanta vardır ve senin bir işaretline hemen masanı donatacaklardır. Öyle heybene
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yaslanarak da oturmayacaksın, yatak emrine amadedir. Dünyanın dert ve tasasından kurtularak
istediğin kadar yat uyu, rüyalarında semaları bile dolaşabilirsin.”
Şimendüfer de meğer başka türlü bir şeymiş:
Hemen binip uçuyorsun... Aman bayıldığım iş!
…Kavurma zenbili yüklenmek i’tiyâdı da yok...
Nedir kâğıttaki, peynir mi? Açma koynuna sok...
Lokanta keyfine âmâde, istedikçe yanaş...
Lisan da istemiyor: Bir işâret et, anlaş.
Yok öyle heybeye dirsek verip ımızganmak;
Yataksa emre müheyyâ içerde... Hem ne yatak!
Uzandığın gibi dünyâdan insilâh ederek;
Dolaş semâları artık düşünde yel yepelek! (Düzdağ, 2014, 263)
Meğerse buraların sokakları da bizim bildiğimizden çok farklıymış: Öyle geniş, ucu bucağı
olmayan bir feza gibidir ki başından sonuna yayan olarak varmak imkânsızdır. Ulaşım araçları adıyla
havada, yerde ve yerin altında harika bir biçimde uçup duran bu aletler şiddetli bir ihtiyaçtan
doğmuştur. Bu uzayıp giden upuzun yollar o kadar bakımlı, temiz ve cilalıdır ki gökyüzündeki ışıkları
bile yeryüzüne indirmekte, yansıtmaktadır.
Sokak dedikleri neymiş? Fezâ-yı bî-pâyan,
Ki tayyedilmesinin yoktur ihtimâli yayan.
Demek, vesâit-i nakliyye nâmı tahtında,
Havâda, yerde, yerin çok zamanlar altında
Uçup duran o havârık bir ihtiyâc-ı şedîd.
Piyâde harcımı, hâşâ, bu imtidâd-ı medîd!
Bakın nasıl da mücellâ ki: Ferş-i nev vârı,
Zemîne indiriyor gök yüzünden envârı!
Bu imtidâdı nazar şöyle dursun istî’âb,
Öbür kenara geçerken düşer kalır bîtâb!
Şu var ki: Düştüğü yerden çamurlanıp kalkmaz...
Çamur bu beldede âdet değil ne kış ne de yaz. (Düzdağ, 2014, 263)
“Bakışlarım bu uzayıp giden yolları hafızama almak için uğraşırken karşı tarafa geçeceğim sırada
bitkin düşüp kalakalırım. Fakat burada kimse düştüğü yerden çamurlanıp kalkmaz. Bu beldede öyle
bizde olduğu gibi yaz kış çamur bulunmaz. Geçenlerde Berlin’e kar yağdığında her yer tertemizdir.
Sebebini sordum “karı ve kiri asla yerde bırakmayız, hemen temizleriz” dediler. Oysaki bizim diyara
azıcık kar yağsa bile geç erir, mahalle halkı da çözümü Lodos Duası”na çıkmakta bulur. Cenab-ı Hak
da kullarına acıyarak lodos gönderir, karlar eriyince ise ortaya insanı helak edecek çamur yığınları
çıkar. Bu sefer de “Aman don olsa” deriz. Don olunca onun da kırılması var ve sen bu işin sonu
nereye varır hiç düşünme. N’olacak, yağar, erir, buz olur, sonu yaz değil mi?”
Geçende haylice kar yağdı Berlin’in içine;
Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine!
Merâk edip soruverdim, «bırakmayız» dediler!
— Bırakmayın, güzel amma yağar durursa eğer?
«Bırakmayız!» sözü aynen tekerrür etmez mi!
Evet, bu sözde nümâyân heriflerin azmi.
Bizim diyâra biraz kar düşünce zor kalkar.
Mahalle halkı nihâyet kalırsa pek muztar,
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«Lodos duâsına çıkmak gerek...» denir, çıkılır,
Cenâb-ı Hak da lodos gönderir, fakat bıkılır:
Çamur yığınları peydâ olur ki mühliktir...
«Aman don olsa...» deriz... Şüphe yok, temizliktir,
Donun kırılması varmış, düşünme artık onu:
Yağar, erir, buz olur... Neyse, yaz değil mi sonu? (Düzdağ, 2014, 264)
Şiirlerinde fıkra, efsane ve halk söylemlerini, diyalogları başarıyla kullanan şair bu eserde de
fıkra örneklerine yer vermiştir. Burada kalenderin pasaklılığı ile ilgili bir fıkradan bahsederek titiz
birisinin onu bu konuda uyarması karşılığında “Cenab-ı Hak, bizi dünyaya sürekli gömlek
sabunlayalım diye göndermemiştir” sözünü hatırlatmakta ve bu ifadenin tam da bizi anlattığını kinaye
ile söylemektedir.
Kalenderin zifir olmuş su görmedik yakası...
Bakıp da bir titiz insan demiş ki:
— Kahrolası!
Nedir o gömleğinin hâli, yok mu bir yıkamak?
— Değil mi kirlenecektir sonun da? Keyfine bak!
— Su kıtlığında değilsin ya... Hey müseyyib adam,
İkinci def’a yıkarsın...
— Fakîriniz yapamam:
Cenâb-ı Hak bizi dünyâya muttasıl gömlek
Sabunlayın, diye göndermemiş bulunsa gerek!
Hikâye bizleri te’yîde en güzel düstûr.
Süpürge sohbeti bitmez ki: Bahs-i dûrâdûr.
Sokak süpürmek için gelmedik ya bizler de! (Düzdağ, 2014, 264)
Eserde bahsi geçen otel ve şimendiferin tarifi aslında kahve ortamının anlatılmasına ve şairin çok
daha önemli meseleleri ortaya dökmesine bir hazırlıktır. Berlin’deki kahveyi ve buradaki ortamı tarif
eden şair, sıradan bir Alman erkeğini veya başka birisini değil özellikle oğlunu savaşta kaybetmiş
dertli bir anneyi musahip seçiyor ve savaş konusu, kadın meselesi, annelik, katliamlar, dünyada
cereyan eden savaşlar üzerinden İslam dünyasının ahvalini anlatmaya başlıyor. Şiirde hem özeleştiri
hem de karşı tarafa bir eleştiri vardır.
Şairin kahve binasını gördüğü anki tasviri de çok önemlidir. Düyun-ı Umumiye’den daha
heybetli olan bu binayı görünce, ülkedeki yanlış ekonomi politikaları yüzünden borçlanmaya mahkûm
olunduklarını hatırlayan şair, öfkesinden yere düşmek üzereyken hemen oracıkta bir sandalyeye çöker.
Zira bu bina ona iflas heykeli gibi duran Düyun-ı Umumiye binasını ve devletin borç batağına
çekilmesini hatırlatmaktadır. Şair burada da yine araya durumla ilgili bir fıkra sıkıştırmıştır. Kendisine
bunamışsın anlamında “ateh getirmişsin” diyen çocuğuna babasının karşılık olarak “o kendisi geldi”
cevabını verdiği gibi şair de bu can sıkıcı düşüncelerin kendiliğinden zihnini sardığını ifade ederek
“ödünç para ile sen hazineyi nasıl bol tutmayı akıl ediyorsun” diye yetkililere kızgınlığını ifade
etmektedir.
— Bu, kahve... Öyle mi? Yâhu! Nedir bu? Vay canına!
Bizim «Dü yûn-i Umûmiyye»den de heybetli!
Bırakmak isteyedur, sen, bırakmıyor ki seni...
Nasıl! Ödünç alarak bol tutar mısın keseni?
— Dalıp da milletin âlâm-ı bî-nihâyesine,
Çevirme bahsi, birâder, yılan hikâyesine! (Düzdağ, 2014, 265)
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“Kahve, tren istasyonundan daha gösterişli, gökyüzü gibi geniş, çok ışıklı bir yer olup büyük
tavanında güneş gibi parlayan binlerce lamba vardır. Karşımızda coşan ışık selsebili değil de sanki
seherin taşıp dökülmekte olan ruhudur. Akşama doğru coşan o sabah tufanını gözlerinle görmen
gerek. Belki de görür görmez şaşkınlıktan donakalırsın. Hiç böbürlenmiyorum, ben de öyle oldum.
Işık denince aklıma gelen bir mum iken buradaki milyonlarca ışığa karşı idare kandili çok komik
gelecektir. Gördüklerim karşısında gözlerim kamaşıp başım döndüğünde tam düşecekken bir iskemle
yetişti ve çekip oturmamla geniş bir nefes alabildim. Fakat o da ne? Etrafa bakınmak istedim amma
imkânı yok! Çünkü kafam enseme asılı kalmış kımıldamıyor. Ben anlamasam da kafam benden iyi
anlıyormuş, zira bizim fesin ibiği bir paratoner gibi etraftaki yıldırımlı bakışları topluyor ve bereket
versin ki püskülü sarktığı için bu şimşekleri toprağa doğru gönderiyordu. Yoksa ölüm tepemde
kışlayacakmış sen işe bak!”
Burada şair, etraftakilerin neredeyse tamamının yıldırım misali bakışlarından, bu bakışlardaki
şimşeklerden bahsederek alaycı bir üslupla fesinin ibiğini yıldırımı kendine çeken bir paratonere
benzetmektedir:
Asılmış enseme hâin kafam, kımıldamıyor!
Hayır! İnâdının esbâbı yok değil, varmış;
Ben anlamazmışım amma o çok şey anlarmış:
Meğerse da’vet edermiş bizim fesin ibiği,
O yıldırım gibi enzârı bir siperden iyi!
Karârı bende kılarmış yığınla berk-i nigâh,
Uzak, yakın nereden çaksa... Hem ma’âzallâh,
Zemîne sarkamasaymış... Tutup da püskülümü;
Tepemde kışlayacakmış... Görür müsün ölümü!
Demek ki: Hiç daha fes girmemiş bu memlekete...
Bizimkiler ne giyermiş, külâh mı? Elbette! (Düzdağ, 2014, 266)
Burada şair, kendi karakter özellikleri ile ilgili bilgiler de vererek gözlerden kenarda oturmak
istediğini “Benim de vahdete kesretten az değil meylim” şeklinde açıklar. Şair bahsettiği mekânları
anlatırken kendisini ve kendi ülkesini buradaki ihtişamın çok altında görmüş ve bunu da zaman zaman
alaycı, bazen de kendisine karşı saldırganlık içeren bir üslupla ifade ederek kendisi için “alık
kelebek”, “mecnun” vb. ifadeleri kullanmıştır.
Evet, görünmeyerek halka pek de minki kadar,
Kolaydı şimdiki yerden muhîte medd-i nazar.
Nasıl, ziyâ da uçarken, şu var ki, bir yarasa,
Gelen karaltıya dağ taş demez de çarparsa;
Benim sinirli nigâhım da çarpıp irkilecek,
Ne olsa «pat!» diye bir kerre... Hay alık kelebek!
Ço uk, çocuk, kadın, erkek... Hülâsa bulduğuna,
Sataşmadan geri durmaz bakındı mecnûna! (Düzdağ, 2014, 266)
Karşısında sayı hesabı bilinmeyen ve bütün dünyaya karşı savaşmanın galip hüznü yansıyan
çıplak alınlı insanlar bulunmaktadır. Şaire göre bu güvenle bu insanlar bugün olmasa bile yarın, öbür
gün amaçlarına ulaşacaklardır. Çarpışmak, sonra işi Allah’a havale etmek! Ne kadar kahramanca
yapılmış bir iştir ve şair onların bu halini övgüyle anlatır.
Karşıdaki yerlerin boşalması üzerine masalarına kır sakallı bir adamla matem elbiseli bir kadın
ve beş-altı yaşlarında sevimli bir kız çocuğundan oluşan bir aile oturur. Aile reisi vakur hüznüyle
kendini zorlayarak güçlü görünmeye çalışıyordu. Kadın da sönük bakışlarındaki ağlamaklı halini
temkinle saklamaktadır. Keder onun dudaklarına zehirli bir düğüm gibi yapışmıştır ve asla çözülüp
oradan ayrılmayacak gibidir. Ancak ağladığı takdirde çözülecek cinstendir. Solunda kocasının
zorlama tebessümü, sağında yavrusunun doğuştan gelen rahatlığı, çocuk pervasızlığı, karşısındaki
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bakışlar ve yaşamının çeşitli evrelerinin hayali ruhundaki kederi susturamıyor. Eskiye ait bir hatıra
gözlerinde canlanmış olmalı ki ağlamasını saklamak için mendilini yüzüne götürüyor.
Burada şair, bir anne yüreğinin feryadına tercüman olarak “Ağlamaya devam et ki ruhundaki acı
dinsin. Emin ol ki ancak boşalmakla bu üzüntün geçer” demektedir. “Sen etraftaki bakışlardan mı
çekiniyorsun, ya da benimle arkadaşımdan mı? Eğer böyle düşünüyorsan vebali boynuna, musibetleri
ezelden beri en iyi bilip tanıyan biziz. Bizim bu dünyada bir günümüz bile felaketsiz ötüşmemiştir.”
— Ne var hicâb edecek bunda ey zavallı kadın!
Değil mi bir anasın sen, ölen de evlâdın?
O haklı girye-i hicrânı habse kalkışmak,
Hudâ bilir ki, hatâdır... Günâha girme, bırak!
Bırak merâret-i rûhun buram buram insin...
Boşanmadan dinecek bir belâ mıdır ye’sin?
Seyirci farzediyorsan muhîti mâtemine;
Yabancı hangi nazardır bükâ-yi mahremine?
Nihâyet arkadaşım var, değil mi, sonra da ben?
Vebâli boynuna olsun, eğer bu zanda isen!
Mesâibin ezelî âşinâsı varsa, biziz:
Cihanda bir günümüz geçmemiş felâketsiz! (Düzdağ, 2014, 267)
“Müslümanların yüreği sevince kayıtsız kalsa da masumların üzüntüsü karşısında eğilmeyi çok
iyi bilirler. Unutma, en acıklı ayrılıklar ancak Müslüman kalbiyle paylaşılabilir, zira onlar her feryadı
gönül dili ile anlayıp karşılık verirler. Öyleyse kederinizi benimle paylaşın, sizin başınızdan geçenleri
öğrenmek istiyorum” der.
Sürûra kalsa da bîgâne müslüman yüreği;
Bilir te’essür-i ma’sûm önünde inlemeyi.
Onunla söyleşilir en acıklı hicranlar,
Ki her figânı açık bir lisan kadar anlar.
O halde anlaşarak paylaşın me lâlinizi;
İşitmek istiyorum, çünkü, hasbihâlinizi. (Düzdağ, 2014, 267)
Alman annenin oğlu, genç yaşında, savaşırken yabancı topraklarda ölmüştür. Mezarı bile belli
değildir. Onunla ilgili zihninde sadece çamurlu ve kanlı bir hayal vardır. Şair onu, “Sen vazife
addederek bu hayali ruhuna gömmüşsün. Ben sana bu derdini unut diyemem. Fakat sen oğlunun neden
öldüğünü kendine sor. İçindeki vatan duygusu ona “annelerin kutsallığını yaşatmak için canını feda
edeceksin” demiştir. Bu yüzden de oğlun boşuna ölmemiştir. O bir vatan fedaisidir.” sözleriyle teselli
eder. Sonra da “Peki bugün dünyada, senin gibi yasta olan ne kadar anne olduğunu biliyor musun”
diye sorarak Tunus, Cezayir, Kafkaslarda ve Afrika’da ne kadar gözü yaşlı evlat acısı ve koca derdiyle
kıvranan annelerin olduğu hakkında bu anneye bilgi verir. Hele Afrika’da bugün 150 bin kadının
ocağı sönmüş, savaşta Fransız askerilerine siper olmak için körpe oğulları, ihtiyar kocaları zorla alınıp
götürülmüştür. Bu çaresiz kadınlar sevdiklerini anarken kimin için öldükleri sorusu da beyinlerini
kemirmektedir. Zira ne milletinin şerefi ne de kendi şanı için değil de can düşmanının yaşaması, ata
yurdu ve namusunun yabancı ökçeler altında çiğnenip durması için bu insanlar feda edilmişlerdir ve
en acısı da budur.
Afrika’daki Fransız zulüm ve sömürüsünü gözler önüne seren şair, “bizim yaka” dediği Asya
kıtasındaki Rus ve İngiliz zulmünden de bahseder. İrfan mabedi, Hz. İbrahim’in beşiği olan bu kıtada
sülük benizli işgalciler halkın canını çıkarmaktadır. Hindistan’da insanlar kıtlıktan ölmek üzereyken,
açlıktan kan tükürürken İngilizler sürekli semirmektedir. Alçak bir istibdat millete zulmetmektedir.
Binlerce insan, ruhu ve hayatı soyulmuş birer ceset halindedir. Üstelik bu halleriyle düşmanlarının
düşmanıyla savaşa zorlanmışlardır.
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Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya?
Al iş e bir günü mâtemsiz olmayan Asya!
O eski ma’bed-i irfan, o mehd-i İbrâhîm;
O şimdi, boynu bükülmüş zavallı hâk-i yetîm!
Zamân-ı rüşdünü andıkça ağlasın dursun,
İkiz ve sâyeti altında İngiliz’le Rus’un.
Sülük benizli vasîler ne emdiler kanını,
Mecâli kalmadı artık çıkardılar canını!
Bütün hazâini Hind’in, o muhteşem yurdun (Düzdağ, 2014, 269)
Şair burada Çanakkale savaşında ve diğer savaşlarda Afrika ve Asya kıtasından Müslümanların
zorla ve hile ile toplanıp getirilerek Osmanlıya karşı savaştırılmasına da işaret etmektedir.
Diğer işgalci ülke, yaptığı zulümler Neron’u bile mahcup edecek olan kuzeydeki Rusya’dır, kör
kılıcıyla dul, öksüz demeden herkesi katletmektedir. Köy basıp şehir yakmak, ordusu katil ve
hükumeti yataktan oluşan bu sefil ülkenin sıradan işleri haline gelmiştir. Yaptıklarını duyunca lanet
etmekten kendini tutamazsın.
Şimâle doğru çıkarsan vasiyy-i sânînin,
Neron rezîlini mahcûb eden, şenâ’atini
Görür de zapt edemezsin sâdâ-yı lâ’netini.
Ne dul bıraktı ne öksüz o hânüman yıkıcı...
Nasıl da keskin ahâlîye karşı kör kılıcı!
Şu’ûn-i câriyeden köy basıp, şehir yakmak...
Sefîlin ordusu kâtil, hükûmetiyse yatak! (Düzdağ, 2014, 269)
“Barış zamanında bile sulhu hasretle yad eden halk yine de süngüler altında savaşa sürüldü. Binlerce
ev yıkılmış, yetimlerin feryadı yeryüzünü inletmektedir. Sen de bir Alman annesi olduğun için fikir ve
vicdan sahibisindir. “O halde fikr ile vicdâna sâhib insansın. / O halde «Asyalıdır, ırkı başkadır…” diyerek,
kendi cinsinden olan kadınların, annelerin felaketine sen de ortak olmalısın. Zira insanlığın sevinci
paylaşılınca artar, kederiyse paylaşılınca eksilir. Güçlü bir devletin mensubu olarak senin Şarka bakman,
yardımcı olman, oradaki zavallı insanların üzerine güneş gibi doğacaktır. 350 milyon civarındaki bu kadar
insan, vahdete erdikleri, Hakk’ın birliğini kabul ettikleri için cezalandırılmaktadır. Nedense bu insanlar
biner biner ölüme mahkûm edildiğinde Garbın o hisli vicdanı bu masumların feryadını ve akıtılan kanını
duyup da müdahalede bulunmadı.” diyerek şair Avrupa’yı da eleştirmektedir. Şair, tarih boyunca süregelen
Şark ve Garbın, hilal ile haçın savaşına göndermede bulunuyor.
Görev icabı Almanya’ya gelen ve Almanlarla müttefiklik ilişkilerinin devamlılığını sağlamakla
görevlendirilen şair, burada bu eleştiriyi yapmaktan geri kalmaz.
“Beşerin arşa yükselen feryadı nedense sizin semalara ulaşamadı. İslam birliğini yerle bir
ederken zulmün eli mukaddes olarak addedildi. Yapılan zulümler mubah görüldü. Koskoca 20. asrın
insanları bu katliamlar karşısında asla kederlenmedi bilakis utanmadan celladı alkışladı. Evet, senin
dışında bütün Avrupa bu zulme ortak oldu. Neyse ki senin elinde akan bu kanların izi yoktur, o alnın
pürüzsüz bir ayna gibi berat ederek Şark’a dönmelidir ki Batı’nın temiz olmayan hatıraları
zihnimizden bir nebze de olsa silinebilsin.”
Nedense, mevte olurken biner biner mahkûm,
Çıkıp da etmedi bir ses bu hükme karşı hücûm!
Nedense, duymadı Garb’ın o hisli vicdânı,
Hurûşu sîne-i a’sârı inleten bu kanı!
Nedense, Arş’a kadar yükselen enîn-i beşer
Sizin semâlara akseyledikçe oldu heder!
Nedense, vahdet-i İslâm’ı târumâr edeli,
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Büyük tanıldı, mukaddes bilindi zulmün eli!
Keder de söz mü ya? Alkışlıyordu cellâdı,
Utanmadan koca Yirminci Asr’ın evlâdı!
Evet, şenâ’ate el çırpıyordular hepsi... (Düzdağ, 2014, 271)
“Ey hanım, sizin muhitin, kendinden güçlü karşısında yılışmak, zavallıyı görünce ise ezmek gibi
çok aşağılık olan bu alışkanlığındadır ki hemcinsiniz olan kadınlar bir bilsen ne çileler çekti. Bu
yüzden de biz Avrupalı adı duyduğumuzda kalbi hissiz, ruhu sağır ve ebediyen bize düşman olan bir
ümmet hayal etmekteyiz. Şayet sen bu kalıplaşmış düşünceyi kırmak istersen ben seni bizim kadınlara
örnek göstermek isterim. Sen hiç öyle yabancı gibi durma, siz zaten kalben ve duyduğunuz acılar
itibariyle birbirinize aşinasınız. Bizim annelerimiz hakkında duyduğun hurafeleri de kafandan sil at.
Hiç düşünme, dostluk elini Şark’a uzat. Bir bilsen bizim kadınlarımız ne kadar hisli annelerdir. Ne
yazık ki onları size anlatan olmadı, siz de kasıtlı beş on romancıdan duyarak onları birer umacı, birer
öcü gibi algıladınız. Oysa bu anlaşmazlık da nedir, gözyaşının dili ortak değil midir? Hiç merak etme,
bunu yaparken sen daha fazla kederlenmezsin, bilakis bu iş senin kederini unutturur.” diyen şair
Alman anneyi, Şark annelerinin zihnindeki olumsuz Avrupalı imajını kırmaya davet eder.
Ne hisli vâlidelerdir bizim kadınlarımız!
Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız.
Yazık ki onları tasvîr eder birer umacı,
Beş on romancı, sıkılmaz beş on da maksadcı.
Nedir bu anlaşamazlık? Gelin de anlaşınız;
Lisân-ı müşterek olmaz mı kendi gözyaşınız?
Nasîb-i zârına düşmez bu işde fazla keder;
Öbür taraf seni hattâ kederlerinden eder. (Düzdağ, 2014, 271)
Almanya’nın gelişimini tarif eden ve bu gelişim özellikleri üzerinde duran şair, aslında ülkesinde
olması gereken gelişim modelinin de hasretindedir. O da aynen Almanya’daki gibi halk ile aydının
elbirliği ile toplumdan kopmadan, toplumun bütün kesimleri ile birlikte millî değerler üzerinde
birleşerek fende, bilim ve sanayide, edebiyat ve güzel sanatlarda gelişmesini istemektedir:
“İnanmıyor musunuz? Siz elli yıldır hiç savaşmadınız ve son savaştan sonra memleketçe el-ele
vererek gelişmek ve memleketi kalkındırmak için adeta savaş başlattınız. Barışı bütün ülkeye hâkim
kıldınız ve hayret verici bir biçimde gelişimde çağ atladınız. Diğer kavimlerin sizi geçmesi çok zor,
koşsalar bile izinize ancak ulaşabilirler. Nüfusunuz iki kat, ilminiz ise on kat arttı. Yürüyen fenne
kanat takarak uçurdunuz. Ezici kuvvetiniz yeryüzünü, sanatınız ise gökyüzünü kapladı. Denizler
bugün olmasa bile yarın, öbür gün büyüleyici etkiniz altına girecektir. Gelişerek öyle bir noktaya
varmışsınız ki artık bütün ülkenizin müşterek gıdası bilim ve hüner olmuştur. Bilgininiz yazarken
cahiliniz okudu, çünkü yazarlarınızın da amacı yazdıklarını okutmaktı. İnsanların zihni afakı süzerken,
nurunun nasibini topraktan isteyen halk, semaya çıkmak için zeminin de yüksek olması gerektiğini
biliyordu. Siz önce bu yükselişi temin ettiniz, sonra da yurdunuzun sinesinde zirveler belirdi. Bu
yükseliş belki başka kavimlerde de vardır ama sizdeki gibi değildir. Zira sizin yükselişinizin, sizin
zirvelerin arkasında derin uçurumlar, cehenneme benzer dereler yoktur. Çünkü sizin yükselişiniz hep
birliktedir. Zeminden yani halktan kopuk değil, bilakis onunla el eledir.”
Bu şiirde ve şairin diğer eserlerinde fen ve bilime bakışı, bu alandaki zihinsel donanımı geometri,
atom fiziği vb. alanlarla ilgili kullanmış olduğu terim ve ifadelerden de belli olmaktadır. Akif’e göre o
dönemde Berlin ilmin merkezidir ve hem sanayi hem de ilim ve irfan bakımından Avrupa ülkelerine
örnektir.
Şair burada aslında bilim ve fennin, millî eğitimin toplumun tamamına yayılmasının gerekliliğini
Alman toplumu üzerinden çok güzel bir biçimde anlatmış ve örnek vermiştir. Zira akıl ve beynin
müşterek olmadığı yerlerde vahdet tavanının temeli atılamaz. Almanların bütün bu güç ve ihtişamının
sırrı bu vahdeti yakalamalarındadır.
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«Beyin»le «kalb»i hem-âheng edip de işleteli,
Atıldı vahdet-i milliyye sakfının temeli.
O vahdet işte bütün ihtişâmınızdaki sır,
Cihâna ra’şe veren ses onun sadâlarıdır. (Düzdağ, 2014, 272)
Şair, ortak amaç ve fikirde birleşmek konusundaki özlemlerini şöyle ifade etmektedir:
“Müşterek amacınız, bizde olduğu gibi dağılarak bu terkipten ayrılmaya, dağılmaya müsaade
etmiyor. İnsanların düşünce yapısı bir olmasa da olur ama amaçları bir olursa korkacak bir şey yoktur.
Şöyle bakacak olursan dairenin yarıçapı bilinmemektedir. Ama tamamına ulaşmak için bir nokta son
huduttur. Sizdeki bu birlik, nasıl bir birliktir ki bunca milyonlar içinde insanınızın en fazla binde altısı
bu amaçtan sapabilir. Bu sayı binde altıyı geçse bile telaşa lüzum yoktur.
Bizde ise durum tamamen farklıdır. Az önce birlikte olanlar az sonra ayrılmış olurlar. Bu yönden
bakınca bizim halimiz, aynı merkezden çıkıp da sonsuz bir muhite doğru giden küme ile hatlara
benzer ki sürekli arası açılmaktadır. Bizim çözülüşümüzdeki sır da budur işte. Almanların yükselişi
aralarında birlik ve beraberlik bağlarıyla tamamlanırken bizim halkımız da bölünmüşlükle, ihtilafla
perişan olmaktadır.”
Bundan sonra, şair uzun uzun hem ülke dâhilindeki hem de ülke haricindeki olayları mukayeseli
olarak dikkatlere sunar, bir iç muhasebesi yapar. Bu iç muhasebe ve eleştiriler aslında Akif’in içinde
bulunduğu toplumla ilgili kafasını kurcalayan soruların da cevabıdır. Burada şair Osmanlı
edebiyatının başlangıcından yaşadığı çağa kadarki özelliklerini sorgular, divan edebiyatındaki şarap,
saki mazmunlarını, Serveti Fünun şairlerinin sanatla ve edebiyatla ilgili yorum ve düşüncelerini,
çağdaşı olduğu edebiyatın sanat telakkilerini, bazı çağdaşlarının sosyal meseleler dururken ve
memleket yangın yerine dönmüşken ferdi düşüncelere sarılmasını şiddetle eleştirir. Çağdaşı olan
aydınları eleştiren şair aslında klasik edebiyattaki rind tipine de karşıdır. Fakat zahidin de yanında
değildir. Akif, içinde bulunduğu toplumun bütün meselelerini, memleketin ve vatanın bilimden
teknolojiye, edebiyattan sanata, tasavvuftan tefekküre kadar bütün ayrıntılarını vicdanında ve ruhunda
hissedip bunlara çözüm arayan bir aydındır.
“Sizin işiniz hep ilim, mektep ve fendir ve bu husus toplumunuzun bütün kademelerinde
hâkimdir. Böyle olunca halkınız ortak ruhu besleyen dini sorguladı ve sonunda ümmetteki müşterek
vicdan hassasiyetlerini aynı kaynaktan almanın elzemliğine karar verdi. Zira bu ortak vicdanı
oluşturmadan ne din ne de cemiyet hayatını devamlı kılamazsınız. Vatan fikri zihninizde şekillenince
millî rabıtanın en alası budur deyip birbirinize sarılmakta asla tereddüt etmediniz. Mektebiniz nasılsa
mabediniz de öyledir. Ne çan sedası sanatın nağmelerini susturmaya kalkışır ne de medeniyetiniz bu
ahiret sesini. Öylesine acayip, gürültü patırtılı bir muhitiniz vardır ve bu gürültülerin her biri bir başka
gelişmeye meydan açmaktadır. Sanayinin coşup kükremesi, şahlanışı gökyüzünü kaplasa da güzel
sanatların hoş ezgisi insanları uyutmamaktadır. Ruha uyuşukluk veren nağmeler sizin ne musikinize
girebilmiştir ne de şiirinizle yaşam düşünceniz, yaşam biçimleriniz yerle bir olmuştur. Sizde
musikinin semavi dili ruha hitap ederken şiiriniz de ruhu yüceltip güzel rayihalar estirmektedir.”
Döneminde hâlâ geçerliğini koruyan ve sanatın belli bir hizmete yönelik olması gerektiğini
düşünen şair burada bu meseleye de temas ediyor. Genel itibariyle Berlin’de bir anneye hitaben
başlayan bu konu aslında bu Alman anneyi de aşarak çok daha farklı konulara kapı aralıyor. Şair,
İstanbul edebî, sosyal ve siyasi muhitinin gündeminde olan konuları bu uzun şiirde dile getirerek
tepkilerini, görüş ve eleştirilerini burada sıralıyor.
“Gelip de burada görmek gerekiyormuş sanatta gaye var mıymış? Hayır denemez ki, ey Almanlar
sizin her işinizde müthiş bir amaç hâkimdir. Sizin her işinizde en ince sanatın esrarı yükselmektedir.”
Sizinki yükseledursun de bir de bizimkine bakalım:
Ne mûsıkînize girmiş uyuşturur nağamât;
Ne şi’rinizden olur târumâr fikr-i hayât.
Onun lisân-ı semâvîsi rûha söylerse;
Bununki rûh-i me’ âlîyi nefheder hisse.
Gelip de görmeli san’atte gâye var mı imiş?
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«Hayır» denir mi ki: Her gâyenizde en müd hiş,
En ince san’atin esrârı yükselip duruyor?
Sizinki yükseledursun biraz da gel bizi sor! (Düzdağ, 2014, 274)
Şiir ve sanatla ilgili kendi ülkesinin durumundan bahseden şair, yetişen nesillerin neden hem
maddi hem de manevi yönden cılızlaştığını şöyle anlatmaktadır:
“Her birimiz daha beşikteyken bestekârının tabiat değil de gelenek olduğu bir teraneyi dinler
dururuz. Bütün mazimiz bu ananenin tellerindedir ve biz onun parlak sesle terennümüne her zaman
razıyız. Fakat ecdadın övgüsünü anlatan ana tele asırlarca bakılmamış ve kendi haline bırakılmıştır. O
da ya tamamen sağır olmuş ya da paslanmıştır. O kadar ki hangi perdeye vursan yanlış tını
duyacaksın. Bu ana tel, Yıldırım Bayezid’in ezici gücünden bahseden dasitanları, çocukken atalarımın
başucunda besteleyerek onlara anlatır, onları zafer havasına doyurmadan uyutmazdı. Oysaki bugün
çocuklarımız atalarımızın yazdığı kahramanlık destanları eşliğinde değil de ninnilerle
uyuşturulmaktadır. Yarın bu çocuklar eşikten atlamak isterlerse beşikte duydukları, ufuklarında kesif
bir serap dokur ve onların bu kesafeti yırtıp çıkması çok zordur. Gençliğimizin en güzel günleri,
hayatı anlayıp bu korkuyu başımızdan atmaya çalışmakla geçmektedir. Gençliğimiz hayatı anlamıyor,
çünkü görmüyor sadece okuyor. Bu yüzden de zavallılar kırkına geldiğinde bile ağzı süt kokan çocuk
gibidirler. Yeter artık okutsan da okutmasan da bunlar için fark etmez.”
Hayâtı anlayarak atmadan bu evhâmı!
Hayatı anlamıyor... Çünkü görmüyor, okuyor;
Zavallı kırkına gelmiş de ağzı süt kokuyor!
Okutma: Bitti; okut: Serserî-i şi’r ü hayâl!
Okutmasan da okutsan da aynı istikbâl! (Düzdağ, 2014, 274)
Akif, şiirde eğitimin niteliği, nasıl olması gerektiği konusundaki düşüncelerini de dile getirmiştir.
Daha sonra Fransa-Almanya arasındaki savaşla Osmanlının Balkanlarda verdiği mücadeleden,
Balkanlardaki hezimetlerden ve yurt içindeki ve yurt dışındaki hainlerin bu işteki rolünden bahseden
şair, Balkanlarda savaş ve katliamları, evinin dışına bile çıkmamış nice kadınlarımızın gemilere
doldurularak Rusya’nın içlerine götürüldüğünü kalp acısıyla anlatmaktadır.
Şiirin tamamı kitleleri uyandırmada en önemli yöntem olan mukayeseli yöntemle ve
örneklemelerle kurgulanmıştır. Dışarıdaki zalimlerle birlikte içerideki mankurtlar, kendi soy kökünü
yadırgayıp Avrupa’ya ve Hristiyan kültürüne hayran olanlar da yerilerek onların ülke gençliğine
verdiği zararların altı çizilmiştir. Eserde Servet-i Fünun mensubu şair ve yazarlara ve eserlerine dair
eleştiriler çoğunlukta olmakla birlikte klasik edebiyata ve bu edebiyatta kullanılan saki, meyhane vb.
mazmunlar da eleştirilmiştir.
Bu şiirin en can alıcı noktası İstanbul’dan uzaklardayken şairin aklının ve fikrinin, kalbinin hep
ana yurdunda olması ve İngilizlerin boğazlardan İstanbul’a girebileceği korkusudur. Bu sahne
diyaloglarla, dua ve yakarışlarla çok etkileyici biçimde anlatılmıştır. Eserin sonunda Akif’in ülkenin
kurtuluşuna, İslam’ın, hilalin, Mushaf’ın ve Beytullah’ın düşman postalları altında çiğnenmeyeceğine
olan inancı kaybolmak üzereyken kanının son damlasına kadar savaşan askerlerin telkinleri üzerine bu
inanç geri gelir ve şairin dudaklarından da dua olarak satırlara dökülür ve şiir geleceğe, zafere inamla
son bulur.
…Enîn içinde vatan... Kıymayın şu mazlûma,
Hudâ rızâsı için ric’at etmeyin!..
— Korkma!
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
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Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar,
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
Değil mi cebhemizin sînesinde îman bir;
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir;
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.
Yakında kurtulacaktır bu cebhe...
— Kurtulacak?..
Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim...
Demek ki ölmüyoruz...
Haydi arkadaş gidelim! (Düzdağ, 2014, 280)
Hüseyin Cavid’in Azer Poemasındaki Berlin İzlenimleri
Mehmet Akif Ersoy ile Hüseyin Cavid arasındaki edebi kültürel ilişkiler 1908’li yıllardan,
Akif’in Darülfünunda Osmanlı Edebiyatı derslerini verdiği sırada başlamış, Hüseyin Cavid ilerleyen
yıllarda bazı şiirlerini Sırat-ı Müstakim dergisinde yayımlatmıştır. Eserlerinin tamamını
incelediğimizde Azerbaycan’a döndükten sonra da Hüseyin Cavid Anadolu sahası Türk edebiyatını ve
İstanbul edebi muhitini sürekli takip etmiş, hocası addettiği Akif’in eserlerini okumuştur.
“ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Ebül'ula Zeynelabidin (Ebü l'ula Mardin) ve Eşref Edip'le
(Fergan) birlikte devrin ilim ve fikir hayatın da önemli yeri ve tesiri olan, hemen hemen bütün şiir ve
yazılarının çıkacağı Sırat-ı Müstakim mecmuasını başyazarlığını da yaparak yayımlamaya başladı (27
Ağustos 1908). Aynı yıl İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi'nde Osmanlı edebiyatı müderrisliğine
tayin edildi. (Okay; Düzdağ, 2003, 433)
1905-1910 yılları arasında İstanbul Darülfünununun edebiyat şubesindeki derslere katılan
Hüseyin Cavid, burada Türk edebiyatını ve çağının edebi muhitini de derinden öğrenmiştir. Bu
dönemde hem Servet-i Fünun şairleriyle hem millî edebiyatın temsilcileri hem de hiçbir akıma bağlı
kalmayıp eserler veren şairlerle yakınlık kurmuş, onların eserlerini, fikirlerini inceleme fırsatı
bulmuştur. Cavid, çağdaşları arasında daha çok R. M. Ekrem, A. Hamit, Rza Tevfik, Tevfik Fikret ve
Mehmet Akif’ten etkilenmiş, konusunu tarihten alan tiyatro eserlerinde daha çok A. Hamit’ten ilham
almıştır.
Türk şairlerinin Hüseyin Cavid üzerindeki etkisi konusunda Azerbaycan ve Türkiye’de birçok
çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında Jale Babaşova’nın “19. Yüzyılın Sonu 20. Yüzyılın Başlarında
Azerbaycan ve Türk Edebiyatı, Hüseyin Cavit ve Türk Edebiyatı ile Etkileşimleri” başlıklı bildirisinde
her iki şairin bazı şiirleri mukayeseli olarak incelenmiş ve şiirlerinden hareketle ele aldıkları ortak
konulara şöyle temas edilmiştir:
“Bu dönemde başyazarlığını M. A. Ersoy’un yaptığı “Sırat-i Mustakim” dergisinde de “İlm-i
Beşer”, “Yad-ı Mazi”, “Son Bahar” şiirleri de bu derginin sayfalarında neşredilir. Yazarın şiirlerinin
“Sırat-ı Mustakim” dergisinde neşredilmesi edebiyat, felsefe, hukuk ve ilimden bahseden bu derginin
başyazarlığını yaptığı ve aynı zamanda Darülfünun’da Osmanlı edebiyatından ders anlatan
Türkiye’nin İstiklal şairi, milliyetçi ve ümmetçi düşüncenin temsilcisi olan M. A. Ersoy’un sanatına
olan ilgisidir.
M. A. Ersoy’un ve Cavid’in şiir ve manzum konu ve tema açısından “Öksüz Enver”, “Küçük
Serseri”, “Geceydi”, “Bir Kızın Son Feryadı”, Vermeli Kız” gibi şiirlerini örnek gösterebiliriz.
Cavid’in sosyal ağırlıklı bu tür şiirlerinin esin kaynağının M. Akif’in “Hasta”, Meyhane”, “Küfe”,
“İstibdad”, “Seyfi Baba”, “Bebek”, “Köse İmamı” gibi şiirleri olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bu
şiirler tasvir, üslup ve konu açısından birbirlerine benzemekteler.” (Babashova, 2013, 885)
Hüseyin Cavid’in İstanbul’daki faaliyetleri ile bilgilere memleketindeki dost ve akrabalarına
yazmış olduğu 7 mektup vasıtasıyla ulaşabiliyoruz. O, 1908 yılı Ramazan’ında Qurbaneli Ağa
Şerifzade’ye yazmış olduğu 4. mektubunda, İstanbul Darülfünunundaki eğitimi ile ilgili aşağıdaki
bilgileri vermiştir.
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“…sonra remezanda darülfünuna istida tegdimile edebiyat şöbesine geyd ve gebul olundum. İmdiye
geder de davam edirem. İmdilik menim tegib etdiyim dersler: Edebiyyat-i Osmani, Edebiyyat-i farsi,
tarixi-edebiyyat, mebadiyi felsefe, tarixi-ümumi ve siyasi, coğrafiyayi-tarihi, tebii ve ümrani, heftede on
dörd ders birinci sinifde oxuyurum. Fürseti fövt etmemek üçün yeddi ders de ikinci sinifi davam edirem.
Mektebimiz üç senelik ve üç sinifden ibaretdir… (Yüce, 2008, 228; Gedikli, 2008, 103).
Hüseyin Cavid’in basılmış ve çoğu tarihi içerikli olan 11 manzum piyesi, gazel tarzında ve Servet-i
Fünun şairleri etkisinde yazılmış şiirlerinin, mensur eserlerinin yanı sıra vefatından sonra bulunup
yayımlanan Azer poeması da vardır. Hece ile aruz ölçüsü karışık manzum ve çok hacimli olan bu
şiir,1920-1937 yılları arasında yazılmış natamam bir eserdir.
“Eserde şekil açısından dikkatleri çeken ilk husus, poemanın, çoğu müstakil bölümler halinde
düşünülmüş olmakla birlikte, bir bütünün parçaları olarak sıralanmış küçük hikâyelerden teşekkül
ettirilmiş olmasıdır. Şair böylelikle aruz ve hece vezinlerini, bunların farklı kalıplarını karışık olarak
kullanabilme imkânı bulmuştur. Bu yöntem diğer taraftan şaire vurguyu alt başlıklar hâlinde öne çıkarma
ve hayata dair farklı konulardaki görüşlerini dile getirebilme imkânı tanımıştır. (Erol, 2017, 107)
“Düşündüm ki”, “Ay Gız” başlıklı girizgâh mahiyetindeki dörtlüklerle yazılmış şiirlerden sonra
aruzla yazılmış “Azer Düşünerken”, “Gece Aydınlığı ve Gün Doğuşu”, heceyle yazılmış olan “Azer’in
Cavabı”, “Mescidde”, “Eskerler Telim Ederken”, “Azer”, “Gerbe Seyahet”, “Azad Esirler”,
“Ressamın Gızı”, “Kömür Medeninde”, “Mühacirler Yuvası”, “Gızın Teranesi”, “Nil Yavrusu”,
“Tısbağanın Zevgi”, “Şerge Doğru”, “Eşidilen Türkü”, “Kor Neyzen”, “Yaşamag ve Yaşatmag”,
“Yurdsuz Çocuklar”, “Bayramdı”, “Lale”, “Mezarlıgdan Keçerken”, “Deniz Kenarında”, “Vehşi
Gadın”, “Köyde”, “Gelin Köçerken”, “Selma’nın Sesi”, yine “Selma’nın Sesi”, “İngilab Hırsızı”,
“İsyan” başlıkları altındaki 96 sayfalık bu hacimli şiirin bildirimize konu olan şairin Berlin hatıralarıyla
ilgili kısmı sadece “Azer Düşünerken”, “Gece Aydınlığı ve Gün Doğuşu”, heceyle yazılmış olan
“Azer’in Cavabı”, “Eskerler Telim Ederken”, “Azer”, “Gerbe Seyahet”, “Azad Esirler”, “Ressamın
Gızı”, “Kömür Medeninde”, “Mühacirler Yuvası”, “Gızın Teranesi”, “Nil Yavrusu”, “Tısbağanın
Zevgi”, “Şerge Doğru” başlıkları altında olan şiirlerdir. Bu şiirlerin tamamı Berlin’de yazılmış veya
Berlin izlenimleriyle ilgili olup 38 sayfa hacmindedir.
Eser, romantik bir girişle başlamıştır. Şiirde zaman zaman bu tarz hem romantik hem realist hayatla
ilgili levhalara yer veren şair aslında çağıyla ve içinde bulunduğu edebi-siyasi ortamla ilgili bilgiler de
vermektedir. Zira Sovyet döneminde sanat da dâhil olmakla hayatın bütün alanlarında Sosyalist realizmi
hâkim kılınmıştır ve hayatı boyunca romantik bir şair Cavid, bu şiirde realist tasvirler yaparken aynı
zamanda içinde bulunduğu topluma da bir ayna tutmuş, ülkesindeki zamanın yozlaşmış mescit, medrese
gibi kurumlarını yererken yeni sistemde de eski sistemde ön planda olup çıkarları için hareket eden
düzenbazları eleştirmekten geri kalmamıştır.
Kadın meselesi 19 ve 20. yüzyılda hem dünya edebiyatının hem de Türk edebiyatının temel
meselelerindendir. Hüseyin Cavid bütün eserlerinde bu konuya değinmiş, bazı piyeslerinde kahramanlık
ve güzel hasletlere sahip Türk kadınlarını överken yeniçağın getirileriyle bozulmaya yüz tutup felakete
sürüklenen kadınların trajedisine hem bu eserinde hem diğer piyeslerinde yer vermiştir. Bu eserdeki
özellikle Almanya’daki sosyal ortamlarda kirlenen, sefalete duçar olan kadınlar, siyasi göçmenler;
beldelerdeki Lale vb. bunlardandır. Toplumsal değişmelere paralel olarak kadınların yaşam tarzındaki
değişim ve bu değişime ayak uydurma meseleleri de burada ele alınmıştır.
Eserin başında, şair yaşamdan güzel şeyler beklerken, kanlı tufanların susacağını, fırtına ve
buhranların geçeceğini, ayrılıkların biteceğini ve güzel günlerin geleceğini hayal ederken ne yazık ki
etrafını zulmetlerin sardığını ve hain tırnakların gönlünü kanattığını ifade etmektedir.
“Azer Düşünürken” başlığı altında, şair 30 yıldır sürekli insanlığın aşkını, feryadını düşünmekte
olduğunu söyler. Bu eserin kahramanı olan Azer, şairin kendisi, kendi iç sesidir. Kendi hayatının
panoramasını gözler önüne seren şair ne ateistlere ne de dindarlara yaranamadığından, iki kesimin de ona
mesafeli ve hatta düşmanca tavır sergilemesinden bizardır.
O, küçük bir çocukken ince terennümlü neyler içinde şiire ve ahenge vurgun olarak büyümüştür.
Şimdi ise her gün kalbini sıtmalı rüyalar yaralamakta ve neşeli bir hülya yine bu dertlerini uyutmaktadır.
Günün birinde, Azer bu sıkıntılara dayanamaz, insanlardan uzaklaşarak ıssız bir kulübeye saklanıp
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inzivaya çekilir. Yıllarca bu buhranlı kafeste kalır. Arif geçinen herkes onu sersem ve kendini beğenmiş
olarak nitelendirmekte ve yan bakmaktalar. Müminler onun küfrüne ferman vermekte, dinsizler ise
kendisinde şüpheli bir iman olduğunu düşünmektedir. Azer, aydın geceleri çok sevmektedir. Hatta
sarışın ay bile ona “Hür ol” diyerek gülümseyip yeni ilhamlarda bulunmuştur. Azer, ayla birlikte seyahat
etmeğe, insanlara karışmaya karar vermiştir.
Böylece aydın ve serin bir yaz gecesinde, gül çiçeklerle dolu asmalı bir bahçeyi seyrederek
denizden doğan güneşten ilham alır. Bu sırada güneşten ilham alan bir ressam da resim yapmakla
meşguldür. Ressam, Azer’in perişan halini, çukura düşmüş gözlerini, alnındaki zekâ şulesini görünce
onun âşık olduğuna kanaat getirerek kim olduğunu, nereden geldiğini sorar.
Azer cevap olarak ateşle suyun öpüştüğü ülkede doğup yetiştiğini, aşka hasret olup ahuların
gözlerinden aşk umduğunu ifade eder.
Azer’i hayranlıkla seyreden ressam, onun güneşi seyreder pozisyondaki resmini çeker. Resim
bittiğinde bir miktar para da teklif ederek “resmine bak” der. Fakat parayı kabul etmeyen ve resme
bakınca da kahkahayla güler ve “bu güneş bakır tepsiye benzemektedir. Şu benim gözlerimdeki mana
nerede? Sanki buz üstünde şaşakalmış çocuk gibiyim. Ama şu mübarek denizin manzarasına diyecek laf
yok. Sizin beni çizmek için gösterdiğiniz bunca çabaya yanarım. Zira bu güzelim tabloya bakanlar
burada beni değil sizi görmüş olacaklardır. Burada sanatın ötesinde bir şey vardır. Oysaki sanat dediğin
çok zorlu bir süreçtir ve kolaylıkla elde edilemeyen bir kıza benzemektedir.” der.
Azer’in bu sözlerine kızan ressam hışımla oradan ayrılırken Azer de onun peşinden giderek
havasından isler yağan Altın şehre dâhil olur. Bu Altın şehir Bakü’dür. Azer burada ihtiyaç içinde olan
çeşitli insanla karşılaşır.
Yolculuğuna devam ederken bir mescide uğrar. Oradaki softanın konuşmalarını dehşetle dinler ve
ona cevap verir, oradan ayrılırken yolda talim eden askerileri görür. Etraftan onları seyreden 7 kişinin
konuşmasını duyarak savaşın kötülüğü ve dünyayı sevgi ve güzelliğin kurtaracağı üzerine yorumlarda
bulunur. Burada şairin romantik-felsefi görüşleri de açıklanmıştır. İblis dramında savaşa ve kötülüklere,
vahşetlere karşı çıkan şair burada da aynı görüşlerini pekiştirmiş, ilim ve irfanın peşinden gitmeyi teşvik
etmiştir.
Konumuzla ilgili olan “Gerbe Seyahet” bölümünde, bir ilkbahar gecesi şafak sökerken Azer batıyı
merak ederek seyahate çıkar. Yorgun denizden sahile baygın rüzgârlar eserken hülya dolu Altın şehir
istirahate dalmıştır. Azer sabahın temiz havasını soluyup şifa buluyor ve etrafı seyrederken tren geliyor,
bütün yolcuları alıyor. Azer de ateş ocağına, Odlar Yurdu olan vatanına veda ederek yola koyuluyor.
Yolculuk esnasında bin bir çeşitte kıyafeti olan insanlarla karşılaşıyor. Gürültülü vagonlarda bütün
milletlerin temsilcileri bulunmaktadır. Bunlarla tanışıp dertlerini dinleyince gönüllerinde karşılıklı sevgi
doğmaktadır. Bu tren de Mehmet Akif’in Berlin’de hızını ve konforunu övdüğü tren gibi hızlı ve
moderndir.
Tren keçilmez yolları orag gibi kesip biçdi
Garşı geldikçe yar gaya bir ok gibi delip geçdi
Bir gün Azer yeni doğan Güneşden bir xeber seçdi
“Orta gerbe varılmış da yol iriyor nihayete” (Cavid, 2005a, 161)
Burada da çevrenin ayrıntılı tasviri verilmiştir. Her tarafta yeşillikler göz okşamakta, dalgalı gül
bahçeleri cennete bile isyan etmektedir. Süslü, bakımlı köyler ara sıra trenleri karşılamakta, her köşe başı
bir gelin gibi yolculara gülümsemektedir. Burada emek perisi, genç ihtiyar demeden herkese iyi
davranıyordur. Herkes bir işle meşguldür. İşsizler ise şüphe yok ki sefalete duçar olmuştur.
Burada kadın erkek hep birlikte arı gibi vızır vızır çalışmaktadır. Tarlalar dalgalandıkça elmas gibi
keskin oraklar altın sarısı ekinleri biçmektedir. Etine dolgun semiz inek ve öküzler ise laf meclisten
dışarı, şehirlerde derisine sığmayan zenginlere benzemektedir.
İşte Garbın son merkezi. Tren durunca Azer iner ve pencereden fışkıran çiçeklere çok imrenir. Her
sahneyi dikkatle inceler, az görüp çok öğrenir ve en çok da gözlerdeki ciddiyet ve nezakete hayran olur.
Bir gün çiçek bahçesinde kendisine doğru koşan bir genç “Böyle azim ve çabayı daha önce hiç
gördün mü? diye sorar. Gerçekten de güzellik bakımından şehirler köyden, köyler şehirden örnek almış,
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her taraf sanki bir ressamın fırçasından çıkmış gibidir. Zengin de fakir de hep müzik dinlemekte olup her
kulübede şenlik hüküm sürmektedir. Burada bütün kalplerde incelik ve nezafete heves vardır. Her
ocakta, her köşede bilgi ve hüner mabetleri vardır, bütün yüzlerde ruh yüksekliği, bütün gözlerde zekâ
pırıltısı vardır. Çelik gibi kuvvetli asablar sürekli yeni zaferlerin peşinde olup çalışmanın verdiği
mutluluğa dair her kafada bir iman vardır.
Bu neşeyle dolu haşmetli dünya çok güzeldir. Hürriyet kokan geniş, sağlam havası da pek güzeldir.
Sadece yeri değil, gökleri bile sarsan yılmaz dehası pek güzeldir ve burada büyük de küçük de ancak güç
ve kuvvete tapınmaktadır. Bu yerlerde yalan, garez, kaygısızlık da bulunmaktadır. Zahirde pek kibar, asil
görünmelerine rağmen gölgeli, karanlık vicdanlar da yok değildir. Süsler içinde kıvrılan sefil güvercinler
var olsa da fazilet aşkı zillete hep üstündür.
Burada işçi eylemleri ve işçilerin çalışmalarına da değinilmektedir.
Asıl önemli olan İslam dünyasının her yerinde fazlasıyla ve neredeyse her köşe başında rast gelinen
dilenci taifesi burada alsa bulunmamaktadır.
Burada esla dilenci yok…merhemet yok çünki ona
Yan bakılır aciz sefil ölü cahil bir insana.
Şerqin böyük bir şairi odur ki varsa her yana
Aman bilmez gerbi her gün devet eder merhemete (Cavid, 2005a, 163)
(Burada şarkın büyük şairi diye kastedilen Rabindranat Tagor’un o sırada Avrupalılara verdiği
konferanslara işaret edilmektedir.)
Şair, burada Doğu-Batı mukayesesi de yaparak Şarkın inleyip feryad etmesinden, garbın ise
ikiyüzlü davranmasından bahsetmiştir:
Çoktan beri Şarkın sazı hep bu ruhta inler ağlar
Sakın, kulak verir sanma heris başlar o davete
Hintin ezilmiş benliği yapsa her sözde möcüze
Soyugganlı Gerb alışmış göz süze ya dodag büze
Mezlum eller için ancag bir yol varsa: mübarize!
Onsuz şübhe yog iremez Şerg alemi hürriyyete (Cavid, 2005a, 163)
Şaire göre yalnız hürriyet mücadelesi, bütün milletlere benlik duygusu kazandırmakta, bütün
şahıslara ve cemiyetlere mutluluk verip bütün yurtları ve insanları özlem duyduğu saadet ve sevgiye
ulaştırmaktadır.
“Azad Esirler” başlığıyla Berlin’de Ağustos 1926 tarihiyle yazılan ikinci şiirde bir salondaki
eğlencenin tasviri yapılmıştır. Burada muhteşem bir salondaki eğlence merasiminden bahsedilmektedir.
Önce ruhu okşayan şiirler okunuyor, sonra birden dans müziği çalmaya başlar. Herkes kendine bir eş
bularak baygın bir şekilde oynarken zamanla meclis farklı bir kisve kazanır ve o güzelim manzara yerini
başka bir ortama bırakır. Yarı karanlık bir sahnede bir kız şarkı söylemeye başlar. O sırada beş on
Amerikalı zengin gelerek kızın başına altınlar saçarlar. Deminden beri üryan duran peri kılıklı kadınlar
da elde kadeh masalara yönelir, daha sonra içkinin etkisiyle birer ikişer özel localara dağılırlar.
Şaire göre, Amerika mağrur servetini ortaya saçarak işveli Avrupa’nın bekâretini emmektedir. Bu
süslü gibi görünen temaşa Azer’de nefret duygusu uyandırmaktadır. Bu sırada, yakındaki masada soluk
benizli üç kadının dertlerine kulak misafiri olur. Birinci kadın gencecik kızının ihtiyaç yüzünden şu kirli
cennete düşüp yoldan saptığından bahsetmektedir.
İkinci kadın da kocasıyla erkek kardeşi savaşta ölünce iki kızıyla birlikte sefalete düştüklerini ve
pırlanta gibi temiz olan kızlarının az ilerideki locada zengin erkeklerin zevkini okşamaya mecbur
kaldığından dert yanar. Üçüncü kadın da “işte benimki de şu al perdenin arkasından bana gülümseyerek
biraz bekle demektedir. Ne çare mecbur bekleyeceğim, zira kazandığı birkaç akçeyle geçinmeye
çalışıyoruz.” der.
Duyduğu bu sözler Azer’in kalbinde acı bir iz bırakır ve o, “Bir zamanlar dünkü Asya’da, eskiden
Kafkaslarda, vahşi Afrika kıtasında kızları zorla alıp satarlardı. Avrupalılar bunu çok kötü bir felaket
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olarak algılayıp tepki gösterir, nefret edip bu durumla dalga geçiyorlardı. Fakat şimdiki hallerine ne
demeli? Şimdi kendileri gencecik kızları çok alenen, sıradan bir iş gibi hem de annelerinin gözleri
önünde satmaktadırlar.” diye düşünür.
Evet, medeniyetin beşiği sayılan Avrupa’daki vahşet daha yaldızlı, daha bir şairanedir. Burada
cariyeler kendi istekleriyle sana şarkılar, ninniler söylemektedirler, yeter ki altını ve parayı görsünler.
Tam da bu sırada locaların birinden birinci kadının kızının feryadı yükseliyor ve kadın kızının öldüğünü
görünce feryat etmeye başlıyor:
İpekli perde açıldıgda gönçe solmuşdu
Sebeb cinayete bir kirli şehvet olmuşdu
O şen salonda feget dalğalandı hüzn ü sükut
Sükut içinde gülümserdi süslü bir tabut (Cavid, 2005a, 167)
Cavid’in Berlin’de yazdığı bir diğer şiir “Ressamın Gızı” başlığını taşımaktadır. Şiir, çiçekli
bahçede yer alan bir sergi salonunun tasviri ile başlar. İnce ve çok güzel tablolar, parlak ve zengin
levhalar herkesi kendine hayran bırakmaktadır. En önemli salonların birinde meşhur ressam Rafael’in
Madonna’sı herkesi kendine hayran bırakmıştır. Biraz solda ise Bohemyalı çok meşhur bir ressamın kızı
olan Elza, mavi tüle bürünerek üç farklı ressama modellik yapmaktadır. Onun süzgün ve mağrur ahu
bakışları hüzünle gülümsemektedir.
Daha sonra Azer, bir akşam vakti onu genç bir subayla birlikteyken görür. Elza gencin aşkına
karşılık vermemektedir. Bu duruma üzülen askere işin aslını ve Elza’nın durumunu onu tanıyan bir kadın
anlatır. Elza’nın dilsiz olduğunu ve askerlere karşı mesafeli durduğunu söyler. Bunun sebebi ise I. Dünya
Harbi sırasında düşmanlar Bohemya’yı sardığında Elza’nın babasının düşmanlara karşı halkı isyana
çağırması ve bu sebeple devlet erkânı tarafından idam edilmesidir. Bu olaylar sırasında 8 yaşında olan
Elza, bu acıyla çok sarsılmış ve dilsiz kalmıştır.
Şair burada savaşa karşı olduğunu ve dünyanın içinde bulunduğu durumu şöyle tasvir eder:
Keşfedilir her gün zeherli gazlar
Yarın bilinmez kim kimi boğazlar
Henüz dünkü ganlar gurumamışken
Yeni bir herb için planlar çeken
Vehşi diplomatlar guduz nazırlar
Azadlıg yerine zencir hazırlar (Cavid, 2005a, 171)
Bir sonraki şiir, “Kömür Medeninde” başlıklıdır. Almanya’da Rur Civarındaki maden ve işçileriyle
ilgili yazılan bu şiir, yağmurlu bir sabah vakti her yeri sisler sarmışken Azer’in dumanlı dağların yanık
bağrına yürüyerek kömür madeninde gezintiye çıkmasıyla başlar. Burada her mağara ölüm tüten bir
mezarlığa benzemektedir. Korkunç ve sapa yollardan geçen Azer, “Yoksullar mezarı şu kirli
maden/Seçilmez Dante’nin Cehenneminden” diye düşünmektedir. İşinden kovulmuş ihtiyar bir maden
işçisini işçi temsilcileri bile savunmaz ve bu durum karşısında şair, Azer’in dilinden şöyle der:
Güvvetden düşünce titrek ellerin
Düşmanların değil hatta rehberin
Arkaların bile satarlar seni (Cavid, 2005a,173)
Şairin Almanya’daki işçi sınıfının yaşamından bahseden bu tarz şiirleri sosyalist realizminin
etkisiyle yazılmıştır. Hüseyin Cavid, 1920 yılından itibaren Azerbaycan’da ciddi sıkıntılara maruz
kalmış, özellikle yeni sistemde yetişen sosyalist şairler tarafından sürekli eleştirilerek Pantürkist ve
Panislamist yaftasıyla suçlanmıştır. Zaten Almanya’ya gitmesi de hem sağlık sorunları sebebiyle hem de
böyle bir ortamdan bir nebze de olsa uzaklaşmak içindir. Şüphesiz şair işçilerin ve genç yaşta hayatı
solan kadınların felaketine ortaktır. Ama bunların yazılışında da sistemin bakış açısını yansıtmak amacı
ve tedavi sonrası ülkesine geri döndüğünde eli boş dönmeme endişesi ön plandadır.
“Mühacirler Yuvası” başlıklı şiir Cavid’in çağını ve Sosyalist devriminden sonra İstanbul’a ve
Avrupa’ya sığınmış olan Rus aristokrasisinin düşmüş olduğu perişan durumu anlatmaktadır. Şair, bu
şiirde muhacerette yaşamak zorunda kalan Rusların trajedisini anlatsa da Sovyetlerin işgali sonucunda
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Azerbaycan’dan da yüzlerce insanın mal ve mülkünü bırakıp dünyanın dört bir yanına hicret etmek
zorunda kalması, zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesi onun bilgisi dâhilindedir. Şiirde Rus
asilzadelerin, özellikle Rus kadınlarının Avrupa’daki sefahat dolu yaşamı anlatılmaktadır.
Azer bir gün yürürken yolun karşısında Moskof Lokantası’nı görür. Çarlık Rusya’sı zamanında
yüksek rütbelerde bulunmuş, Çar Nikolay’ın özel olarak ödüllendirdiği generaller, graflar, onların eşleri
ve çocukları bu lokantada çalışmakta ve bir parça ekmek için yaşam mücadelesi vermektedirler. 8 yıl
önce yani 1917 yılında Ekim Devrimi sonucunda Avrupa’ya kaçan ve “Ne de olsa bu devrim hülyası
çabuk bitecek ve Rusya’ya eski saltanatımıza döneceyiz” diye yanlarında getirdikleri bütün altınları
çarçur etmişlerdir. Bu general ve graflar Almanya’da sefil yaşamlarına devam edebilmek için gencecik
kızlarını ve kadınlarını kullanmakta ve lokantalarına onlar vasıtasıyla müşteri toplamaktadırlar.
“Gızın Teranesi” başlıklı şiir, “Mühacirler Yuvası” adlı şiirin devamı olup burada şarkı söyleyen
kızın, babası olan hasta grafı geçindirmek için böyle salonlarda şarkı söyleyip dans etmek zorunda
kaldığı anlatılmaktadır. Fakat günün birinde Azer de oradayken Graf ölür ve kızı yalnız kalır.
Şair burada muhacirlerin içinde bulunduğu durumu çok gerçekçi biçimde açıklamıştır. Yabancı bir
ülkede barınmak, şerefiyle yaşamak çok zordur. Açlık ve ölüm mukadderdir. Geriye, kendi ülkelerine
dönmek isteseler dönemezler. Zira döndükleri anda öldürüleceklerdir. Böyle bir ortamda hayata
tutunmaya çalışıyorlar. Fakat unutmamalı ki vatanı olmayan bir insanın ne şerefi olur ne de namusu.
“Nil Yavrusu” başlıklı şiirde anlatılan ise yığın yığın koşmakta olan otomobil ve tramvayların
tamamının çiçekli, süslü bir cihana doğru yönelmiş olmasıdır. Şair burada bu ülkenin Mayıs ayı gibi ılık
olmasından, safalı manzaralarından, yemyeşil ana caddelerinden, yemyeşil pencere, balkon ve
meydanlarından bahsederek çemenlerinde afet misali güzellerin yürüdüğünü dile getirir. Bu güzeller
arasında herkesin parmakla gösterdiği Şemsa isimli bir kız vardır ki herkes ona hayrandır.
Adı Şemsa, füsunlu bir hilget
Saçar etrafa hep gürur ezemet
O bakışlarda bir gıvılcım var
Hankı bir gelbe eks ederse yanar
Şergin esmerce bir bediesidir
Yeni Mısr’ın öz izleyen sesidir
Yedi yıldır Nil’i terkederek
Gerbe uçmuş o nazenin kelebek (Cavid, 2005a,179)
Mısır’da doğup büyüyen Şemsa’nın babası hürriyet aşkıyla kavrulan bir edip imiş. Yurdunun bir
mahbese dönüştüğünü görünce hürriyet istemiş ve bir İngiliz lordu tarafından ölümlü bir adaya sürgün
edilmiştir. Şemsa da bu takipten kurtulmak için vatanından ayrılarak amcasıyla birlikte Berlin’e
gelmiştir. Salonlara gelen ve burada yerli Arap gençlerle görüşüp istiklal mücadelesi başlatan Şemsa’nın
gizli bir planı vardır. Babasını tutuklatan İngiliz lorduyla bir gün bu salonlardan birinde karşılaşan Şemsa
onunla dans eder ve eğlenmek için kendisini locasına davet eden İngiliz’in odasında 2 kurşunla onu
öldürür. Bir gün önce olanlardan habersiz olan Azer, sabah erkenden hava almak için dışarı çıktığında
kalabalıkta polislerin arasında bir hürriyet ilahesi gibi gururla yürüyen Şemsa’yı görüp gerçeği
öğreniyor.
“Tısbağanın Zevgi” başlıklı şiirde ise Avrupa’da yeşil bir yaylada verilecek olan sıra dışı konsere
yapılan hazırlıklardan bahsedilir. Burada tısbağanın yani kaplumbağanın müziğe vereceği tepkiyi ölçmek
için bir konser verilmektedir. Kaplumbağa müziğe kayıtsız kalamaz ve kafasını kaldırıp belirli
hareketlerle karşılık verir. Ak saçlı bir Parisli Profesör Azer’i öteden beri tanımaktadır. Bu sırada ona
yaklaşarak “Bizde kaplumbağalar bile müzikten sevk almaktadır. Sizde de böyle midir?” diye sorar.
Azer ise karşılığında “Bizde kaplumbağaları bırak, insanlar bile bu kadar izzeti ikram
görmemektedir. Zira sizde kaplumbağalar bile aşkla coşarken bizde insanlar açlıktan ot yemektedir.
Doğunun kaderi hep batıyı beslemektir” cevabını verir.
O mehsullu Şergin halı pek sefil
Öyle yogsul var ki ot yeyib yaşar
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Feget burda yalnız insanlar değil
Tısbağalar bele eşginden coşar
Çog düşündüm bunu deminden beri
Her zevgi bir acı besler düşünsen
İşte gerbin azğın seadetleri
Alır gida Şergin felaketinden (Cavid, 2005a, 183)
“Şerge Doğru” başlıklı şiir, Cavid’in Berlin’de yazdığı son şiiridir. Batıyı sis ve duman sardığı için
Azer içinden bir acı duymaya başlar. Zira Şarkı özlemiştir. Bir düşküne yardımcı olmak, üşüyen kendi
gönlünü belki biraz da olsa ısıtabilmek için Şarka doğru yola koyulur. Giderken çok güzel görünen
yollarda bakılacak bir şey de kalmamıştır. Tarlalar solmuş, ağaçlar yapraklarını dökmüştür. Dışarıda
uğuldayan bora kasvetle uyuyan yolculara ninni söylemektedir. Bir sabah Azer uykudayken şen şakrak
saz eşliğinde bir ses onu uyandırır. Evet, tren o gün Şarka varmıştır. Kasvetli Avrupa havası ve muhiti
şairin sıkıntılarını iyice pekiştirmiş ve yurduna dönmesini hızlandırmıştır. Döndüğünün belirtisi ise saz
eşliğinde söylenen bir neşeli şarkıdır. Bu türkü bir koşma şeklinde yazılmıştır. Azer, Altın şehir dediği
Bakü’ye vardığında güneş Hazar Denizini ve ateşkedeleri ışıklara boğmuştur. Türkü biter bitmez hemen
birisi Azer’e yaklaşarak “Yardım et, azıcık para ver. Evde yedi kişilik ailem aç biilaç yemek
beklemektedir.” der. Azer onu hemen tanımıştır. Bir zamanlar hüküm-ferma bir sultan olan bu eski
milyoncu şimdi diri bir iskelete benzemektedir. Azer, neden dileniyorsun, insan olan dilenmez çalışıp
elinin emeği ile geçinir der. Devrimden sonra hayatı alt üst olan bu kişiyle Azer arasında bilim, tevekkül
ve çalışmaya dair bir konuşma geçer: Bu konuşmadan hareketle Hüseyin Cavid ile Mehmet Akif’in
bilime, çalışmaya, gelişmişliğe ve tevekkül ile ilgili görüşlerindeki ortak hususları görmekteyiz:
Azer:
Zahirinden ne çıkar, bak içine?
Var mı elmin?
O:
Hayır!
Azer:
Artık yetişir,
Sana ölmek yaşamakdan eyidir
Çünki baş yok çalışan eller yok
Ölüsün… get didinib söyleme çok
O:
Sus, yeter, sus! Ne diyorsun be, senin
Allahın yok mu? Bu hesyan ne için
Azer:
Allah’ın burda ezizim işi ne?
O süürlmüş ki veten haricine
O:
Ya bu çanlar, bu ezanlar ne demek?
Azer:
Yas tutar keçmişe hep inleyerek
O:
Sen de sapmış gibisin besbelli
Sarsılıb getdimi dinin temeli?
Azer:
Günde bir renge girirken dünya
Hangi şeydir ki değişmz eceba?...(Cavid, 2005a, 186-187)
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Hüseyin Cavid de Almanya’da anlattığı mekânlar daha çok tren, trenden görünen köyler ve
şehirler, kömür madenleri, muhacirlerin lokantaları, sergi salonları, eğlence mekânları, konser
salonlarıdır. Üzerinde durduğu hususlar ise bilim ve sanatın revaçta olması, teknolojik gelişmeler,
çalışmaya ve azme önem verilmesi, müzik konusu, müziğin bütün halkın ruhuna sinmesi, bakımlı
beldelerdir. Akif’le ortak bir konu daha vardır ki Cavid de bu eserde İngiliz zulmünden, özellikle
Hindistan’da ve Mısır’da İngilizlerin yaptıklarından bahsetmektedir. Ülkesinin Rus işgali altında
bulunduğundan ve Rus zulmünden şair burada bahsedemez. Ne yazık ki bunları dile getirmek o devirde
ve o şartlarda imkânsızdır ve satır altı imgelerle ancak bir şeyler söylenebilmektedir.
Sonuç
20. yüzyılda yaşayan Türk dünyasının bu iki önemli şairi, Berlin seyahati sırasında olaylara hem
kendi gözleriyle hem de onları bu ülkeye gönderen yönetimin gözünden bakmışlardır. Akif, I. Dünya
Harbi sırasında görev icabı gittiği Almanya’da müttefikliğin pekiştirilmesini ve Müslüman ve Türk
esirlerin İngilizlerin çeşitli yalanlarına inanmamasını sağlamıştır.
Mehmet Akif Ersoy’un Almanya izlenimlerinde övülen hususlar bu ülkenin bilim ve teknikte,
sanayideki gelişmişliği, ulaşım araçlarının, yol ve otellerin olağanüstü olmasıdır. Fakat Almanya
sadece teknolojik ve bilimsel alanda değil ilmî ve irfani alanda da şairi hayran bırakmıştır. Burada
insanlar hak davalarında dünyaya kafa tutmaktadır. Toplumsal bilinç fazlasıyla gelişmiştir ve âlimin
yazdığını sıradan halk okuyup anlayabilmektedir. Herkes ortak amaçlar için, vatanın çıkarları için
ortak paydada buluşmuştur. İşte böylesi ideal bir toplumda her türlü gelişmişliği yakalamak
mümkündür. Şair aynısını kendi ülkesi için de arzu etmektedir. Cavid’in bahsettiği Almanya’daki
ahlaki çözülmeye Akif’in izlenimlerinde rastlamayız. Zaten Cavid de bu çözülmelerin Alman
toplumunda değil daha çok buradaki Rus, Amerikan, İngiliz vb. kavimlerde olduğunu ifade etmiştir.
Hüseyin Cavid ise 1926 yılında gözlerini ve karaciğerini tedavi ettirmek için Berlin’e gittiğinde
Avrupa’da sanayi devrimi tamamlanmak üzeredir. Yüzbinlerce insan Rur’daki kömür madenlerinde
perişan biçimde çalıştırılmaktadır. Cavid’i Berlin’e gönderen Sovyet sistemidir. Kapitalizme karşı
örgütlenen bir Sosyalist ülke mensubunun doğal olarak bir kapitalist ülkesi olan Berlin’i eserlerinde
övmesi beklenemez. Yermesi ise takdir edilecektir. Buna rağmen şair Almanya ile ilgili edindiği güzel
izlenimleri anlatmıştır. Berlin’le ilgili Cavid’in övdüğü hususlar teknolojinin gelişmesi, trenlerin
bakımlı ve güzel olması, insanlarla kaynaşma imkânı sunması, çeşitli köy ve şehirlerin güzellikte
birbiri ile yarışıyor olması, herkesin işine sımsıkı sarılıp asla boş durmamasıdır. Şairin dikkatini çeken
başka bir husus da burada kendi ülkesinde her köşe başında karşılaştığı dilencilerin asla olmamasıdır.
Almanya’da herkes işiyle uğraşmaktadır. Fakat burası da öyle ideal bir ülke değildir. İşçiler haklarını
alamadıkları için grev yapmakta, sigortasız çalıştırılmaktadır. Yaşlanınca kapı dışarı edilmeleri an
meselesidir.
Burada şairi en çok rahatsız eden ahlaki çöküntüdür. Bu ahlaki çöküntüye sebep ise savaşlar ve
kapitalizmin sömürüsüdür. Gencecik kızlar hayatının baharında şehvete ve cinayete kurban gitmekte,
bir eşya gibi uluorta satılmaktalar.
Şairin dikkatini çeken bir husus da Ekim Devrimi ile birlikte Rusya’dan Almanya’ya göçen ve
sefalet içinde yaşayan Rus kadınlarının trajedisidir. Devrim söz konusu olunca şair bu konuyu objektif
olarak değil sosyalist realizminin etkisiyle yorumlamaktadır.
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YUGOSLAV KRALLIĞI MİLLÎ MARŞI'NIN KENDİ İSLÂM AZINLIĞINA YÖNELİK VE
İSTİKLÂL MARŞI'NA MUKAYESE TARİHSEL VE FELSEFİ BOYUTU
Recep ŠKRIJELJ

Giriş
Eserimizin konusu, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı1 (devamda: Yugoslavya Krallığı) milli
marşının kendi Müslüman azınlığına yönelik ve kendi kuruluşundan (1 Aralık 1918) 15 ay sonra, yani
12 Mart 1921 tarihinde benimsenen Türkiye Cumhuriyeti milli marşına kıyasen tarihsel ve felsefi
boyutudur. Andığımız devlet 6 Ocak 1929 tarihinde Yugoslavya Krallığı adını almıştır.2 Aynı
zamanda benzer süreçlerden geçen bu iki devletin kuruluş süreci içinde milli marşlarının oluşumu ve
birleştirici yönleri ile İstiklal Marşı’nın olumlu özelliklerine karşın, bölücü ve dışlayıcı Yeni
krallığının milli marşı mukayese edilmesi çalışılacaktır.
İstiklâl Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kurtuluş Savaşı esnasında birleştirici bir
destan olarak benimsenmiştir. Babası Kosova'nın İpek şehrinde doğan, büyük şair Mehmet Akif
Ersoy'un sözleri üzerinde bestelenerek, bu milli marş önem kazanıp bir yüzyıl süresince devletin
simgelerinden biri olmaya devam etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kalan topraklarındaki milli
savunma ve bunların 1923 Türkiye Cumhuriyeti olarak şekil değiştirmesi, basmakalıp inanışlara
dayanan tarihsel rivayetlerinden uzun asırlı kültürel etkilere doğru ciddi bir geçişe ihtiyaç yaratmıştır.
Böylece Balkan Hristiyan devletlerin tarih yazımında ve bunların müşterek imgeleminde Türkler'in
sömürgeci ve köleleştirici olduklarına dair mevcut olan imgenin değişmesini gerektirmiştir. Bu şekilde
kültürler arası mübadeleye ve Türk kültürünün ve katmanlarının Rumeli'nin müşterek tarihsel
geleneğine damgalamış oldukları büyük sayıda ehemmiyetlerin kabul edilmesi için koşullar
yaratılmaktadır.
Bu eser içindeki asıl amacımız Yugoslavya Krallığı (1918-1941) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli marşlarını kıyaslama yöntemiyle modern Türk devletine kıyasen Yugoslav devlet monarşisinin
tamamen farklı doğasını betimlemektir ki Osmanlı sonrasında Rumeli’nin işgal edilmiş bölgelerinde
kurulan bu ülkede büyük sayıda Müslüman nüfusu da mevcutmuş.
Kuruluşundan beri Yugoslavya Krallığı değişik burjuva-monarşi aşamalarından geçmiştir ki
içindeki karışık nüfus yanısıra en fazlasıyla Slav elemanı– üç anayasal halklarının (Sırplar, Hırvatlar
ve Slovenler) egemenliği etki göstermektedir. Bu arada devlet tarafından İslâm nüfusunun
(Arnavutlar, Boşnaklar, Türkler, Roma, Torbeşler vs.) korunması için tedbirler alınmamıştır. Büyük
sayıda uluslararası anlaşmanın imzalanmasına rağmen, bu yönde sürdürülen siyaset bu halkların
hayatta kalmalarını zorlaştırmıştır. Bu durum değişik şekillerde belli edilmiştir – siyasi baskı, askeripolis terör ve Türkiye Cumhuriyeti’ne doğru göç sürecinin devam ettirilmesi.
Yugoslav tarih yazımı bile burjuva Yugoslav Krallığı merkezci-hegemonik sistemi içindeki genel
toplumsal ve siyasi ilişkileri yeterince açık, tarafsız ve gerçekçi bir şekilde ifade etmemiştir.
Müslüman nüfusuna karşı büyük sayıda önyargının mevcudiyeti ve tarihsel geçmişin rastgele bir
şekilde yorumlanması, Yugoslavya Krallığı (1918-1941) hayatındaki toplumsal-siyasi ilişkileri
ilaveten zorlaştırmıştır.


1

2

Dr., State University of Novi Pazar, Serbia.
Bu ad 28 Haziran 1921 tarihinde getirilen Anayasa sonrasında sağlamlaşmıştır ki içeriğinde devletin resmi adı ’’Sırp, Hırvat
ve Sloven Krallığı’’ (Madde 1/2, SHS Krallığı Anayasası). („Službene Novine“, br. 142a, Državna štamparija Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1926).
Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi, 6. januar 1929 (Petranović Branko, Zečević Momčilo, Jugoslavija
1918 – 1984, zbornik dokumenata, Beograd, 1985, 262-274)
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Milli marşı hakkında konuştuğumuzda, genel ve siyasi hakların mazur gösterilmesiniden
bahsediyoruz ki bunların anlamı ve amacı vatandaşlara egemenliğin yürütülmesi ve yasallaştırılması
eylemlerinde aktif katılımın sağlanmasıdır. En önemli vatandaş haklarından birileri de millî
simgelerde (millî marşta) kısmi olarak temsil edilmiş olmak ve ’’siyasi iktidarın yürütülmesinde
katılmak’’ olanağıdır.3
Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı – İlk Yugoslavya (1918-1929)
Uzun dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı 1918 yılın sonbaharında sona ererek Avrupa siyasi
alanını kökten dönüşüme uğratmıştır. Çöken Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve daralan
Osmanlı imparatorlukları topraklarında birkaç yeni ülke kurulmuştur. Birçok bağımsız Avrupa ulus
devletinin kurulması esnasında, bunlar arasında Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1918-1929) en bileşik
yapıya sahipmiş.4 1918 yılındaki kurulmasıyla vatandaşı olan halklar o zamana kadar farklı
imparatorluklarda yaşayıp birbirini iyice tanımamıştır ve özel ilgilere ve amaçlara sahipmiş.
Mevcut olan zor durum Balkan Yarımadası’nın yeniden düzenlemesiyle daha da karışmıştır.
Sırbistan Krallığı, 1912 Kosova’yı ve Vardar Makedonyası’nı ele geçirerek, 1918 yılında Voyvodina
ve Karadağ’ı kendi toprakları içine sindirmiştir ve böylece Karacorceviç Sırp hanedanı yönetimi
altında birleşmiş Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruluşu için koşullar yaratılmıştır.5 Sırp diplomasisi
’’genişlemiş Sırp devletini’’6 kurmayı başarmıştır ki jeopolitik, kültür-tarih, jeostratejik ve ekonomiiletişim açısından bileşik olan bu devlet Yugoslav monarşisi şeklini almıştır. Güney Slavları
birleştiren bu ülkenin oluşumundan sonra, topraklarına hâkimiyet iddia eden komşu ülkelerinin
(İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan)7 düşmanlıklarına yol açılmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılması ve bu ülkenin ana Avrupa güçlerinin ilgileriyle başbaşa kalması, yeni
kurulan Yugoslavya kamusunun dikkatini çekmiştir. Bu ilgi en fazla Balkan Yarımadası'nın güney
bölgelerinde, ''Türk elemanının kültür ve siyasi şartlara daha büyük etkisi olduğu''8 yüzünden
mevcutmuş.
Güç ve hak ilkeleri yeni kurulan devlet içerisindeki beraberliğe karşı en büyük tehlikeye
dönüşmüştür, çünkü Yugoslav birleşmesi esnasında getirilen bazı kararlar Sırbistan’ın konumunu
kuvvetlendirerek varolan farkları oldukça büyütmüştür.9 Yirmi yıldan biraz fazla süren kısa tarihinde,
Yugoslav Krallığı birkaç aşamadan geçmiştir ki bunlar azınlıkta bulunan büyük sayıda nüfus için
olumlu olmamıştır. Bu nüfus, çoğunluğu oluşturan Slav üçlüğü halklarına kıyasen siyasi ve kültür
alanda, ve özellikle ’’okuryazarlıkta’’10 önemli derecede farklıymış. Ziraat rejimleri, eğitim ve hukuk
sistemlerinin değişik önlemlerine, savaşın getirdiği neticesini ve özellikle insanî kayıplarını katmak
gerekiyor. 28 Haziran 1921 tarihinde getirilen Vidovdan Anayasası’na göre, Sırp, Hırvat ve Sloven
Krallığı meclis monarşisiymiş. Sosyal ve milli fikri olmayan bu kurum kısa zaman içinde, hakların
reddedilmesi ve iktidarı ele geçirmek maksadıyla sürdürülen siyasi karşılaşmalar sahnesine
dönüşmüştür. Beyan olunan yalancı parlamentarizm, gizli diktatörlüğün bir yüzü olarak açık
mutlakçılığın başlangıç aşamasıymış. 11

3 Marshall, T. H. Class, Citizenship and Social Development, Doubleday and Company, Anchor Books. New York, 1965, str.
78; Ivan Kosnica, Martina Protega, Politička prava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca: razvoj temeljnih obilježja, Pravni
vjesnik, god. 35, no. 1, 2019, s. 140.
4 Latinka Perović, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1929) / Kraljevina Jugoslavija (1929–1941): nastanak, trajanje i
kraj; Beograd 2015, s. 3.
5
SHS Krallığı 1. XII. 1918. tarihinde Belgrad’ta kurulmuştur. 6. Ocak 1929 tarihinde ise Kral Birinci Aleksandar
Karacorceviç Vidovdan Anayasası’nı feshederek Yugoslavya Krallığı adını ilân etmiştir.
6
Lj. Dimić, Srbi i Jugoslavija: prostor, društvo, politika (Pogled s kraja veka), Stubovi kulture, Beograd, 1998, s. 37.
7
Đ. Stanković, Srbija i stvaranje Jugoslavije, Službeni glasnik, Beograd, 2009, s. 251-252.
8 D. Todorović, Stav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema mirovnom ugovoru sa Turskom u Sevru 1920. godine,
Istorija XX veka, br. 11. Beograd, 1970, s. 242.
9 Latinka Perović, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, s. 3
10 Osmanlı eğitim sisteminin feshedilmesiyle Sırbistan Krallığı, bilinmeyen Kiril alfabesi ve Hristiyan eğitimine dayanan
kendi sistemini uygulamıştır. Aynı model Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nda devam ettirilmiştir ki ortaya çıkan
güvensizlikten ötürü İslâm nüfusunun okuryazarlığı ve ilerlemesi yavaşlatılmıştır.
11 Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918-1988. Tematska Zbirka Dokumenata, IRO “Rad”, Beograd 1988;
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918 – 1978, Nolit, Beograd, 1983, s. 77.
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İfade edilen yetersizlikler, yirmi yıldan biraz daha uzun ömrü olan Yugoslavya Krallığı’nın
(1918-1941) dağılmasına sebep olmuştur. En başta, aşılmaz iç farklara sahip ve Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak bu devletin ekonomik birliğe ve
demokratik iktidara kavuşamaması sorunu açıkmış. Yugoslavya Krallığı’nın yok olmasının en önemli
sebeplerinden biri de kesin siyasi unsurlardan kaynaklanmaktadır ki içinde varolan iktidar sistemi ve
yönetim şekli üç anayasal millete (Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler) ve ufak ulusalüstü bürokrasiye göre
uyarlanmıştır.
SHS/Yugoslavya Krallığı Millî Marşı
Ulusal devlet simgesi olan Yugoslavya Krallığı Milli Marşı’nin tarih öncesi mevcuttur. Özel
duygusal sembol olarak, vatanseverlik ve milliyetçilik anlayaşına zıt şekilde, Yugoslavya’nın
kuruluşundan beri halkları bölmek için kullanışlmıştır. Millî ve ulusal simge olarak bu topraklardaki
milliyetçi mitolojisi için büyük öneme sahiptir.12 Diyalektik iletişimi bölerek, onu basit bir rituele
dönüştürmüştür ki günümüze kadar uzun ömür gösteren milliyetçilikler tarafından teşvik edilen
anlaşmazlıklara yol açmıştır. Bu etkenler XX. yüzyılın sonunda Sosyalist Federal Yugoslavya
Cumhuriyeti’nin dağılması ve yıkımına sebep olmuştur.
Müslüman ve diğer Slav olmayan nüfusunun millî simgelerinin çürütülmesiyle, yeni Krallığı’nın
genel siyasi, sosyal, ekonomik ve kültür tekelinin bir bölümü olarak, bileşik Yugoslav sorununun
çözülmesi sembolik şekilde duyurulmuştur. Üç anayasal halkın millî simgelerinin değişimi
duyurulmuştur ki en başta millî marş yer almıştır. Doğası royalist olan bu şarkının bestesi
dengelenecek ve eşitlik, kanuniyet ve özgürlük beyan eden sözlerle söylenecekmiş.
Yugoslavya Krallığı’nın ulusal sembolu olarak bu millî marş üç anayasal halkı iltimas ederek,
Slav olmayan yerli ve diğer nüfusu görmezden gelmiştir.13 Onun sözleri, içinde yaşayan
vatandaşlarının kültürü ve medenî tavrının bir göstergesi olarak kendilerinin vatanından ne kadar
memnun olduklarını da yansıtmaktadır.
Sembol olan milli marşa saygı göstermek, her birey için ifade özgürlüğü konusu kadar büyük
önem taşımaktadır. Kendi sözleriyle Müslüman ve Slav olmayan azınlığa karşı ilişkisini bir şekilde
belirleyen bu milli marş, pratikte önemli derecede hassaslığa sebep olmuştur çünkü bu konu sadece
devlet sembollerine karşı saygı göstermeye değil, duygulara da dayanmaktadır. Millî ve devlet millî
marşı kendi vatandaşlarına hürmet eden içeriğe sahip değilse, bu durum rejimin istikrarsızlığına
gösterge olarak bütün toplumun sorununa dönüşmektedir.
Eski Sırbistan Krallığı milli marşının iki beyiti alınarak SHS/Yugoslavya Krallığı’nın yeni milli
marşına katılarak, haksızlıklara uğratılmış, fethedilmiş ve aşağılanmış büyük sayıda azınlık nüfusa
dayatılmıştır. Böyle bir durum’’Anayasa tarafından garanti altına alınan ve uluslararası anlaşmalar ve
konvansiyonlarla yürürlüğe geçmesi mecburi kılınan insan hakları mekanizmaların’’14 monarşi devlet
sisteminin işlevselliğini ve vatandaşların temel bilinç seviyesini önemli derecede yansıtmıştır.
Sözlerine daha yoğun derecede odaklanırsak, ’’Tanrım koru, Sırp topraklarını ve soyunu’’ mısralarını
içeren ve sadece Sırp halkına hitab eden bir milli marşta, adı hiç anılmamış halka veya dine mensup
olan bir kişinin onu nasıl söyleyebileceği ve nasıl saygı gösterebileceği konusu açılmaktadır. Başta
Yugoslav milletine hitab etmesi öngürlen bu milli marşlar karışımı katkısında bulunan diğer iki
şarkının doğası da eski Sırbistan milli marşına benzemektedir.
Aralık 1918’de SHS Krallığı’nın birleşmesiyle devlet millî marşının törenlerde kullanımıyla ilgili
sorular da açılmaya başlamıştır. Milli marşı belirleyen bir kanunun mevcut olmaması yanısıra, üç
Güney Slav kaviminin halk milli marşları birleştirilerek SHS/Yugoslavya Krallığı Millî Marşı
yaratılmıştır. Bu milli marş Boje Pravde15, sonradan Liyepa Naşa Domovino16 ve Naprey, zastava
Slave17 şiirlerinin ilk ve son mısralarından oluşmaktadır18:
12

Vuk Perišić, Nacija kao simbol (29/04/2011) - https://pescanik.net/nacija-kao-simbol/
‘Moze-li-se-himna-zavoljeti-silom’ - https://balkans.aljazeera.net/teme/2018/10/21/
14
Čulinović Ferdo, Dokumenti o Jugoslaviji, Zagreb, 1968.
15
Novi Sad Sırp Halk Tiyatrosu’nun ve Belgrad Halk Tiyatrosu’nun yöneticisi, edebiyatçı ve dramaturg Yovan Corceviç’in
(1826-1900) yazdığı vatansever şarkısı, Şubat 1882 yılından itibaren Sırbistan Krallığı’nın ilk millî ve ulusal marşıdır.
Müziğini ise, XIX yüzyılın ikinci bölümünde Sırbistan’da yaşayan ve çalışan, Sloven asıllı besteci Davorin Yenko
13
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Adalet tanrım19, bizleri
Tahribattan kurtaran,
Artık seslerimizi dinle,
Ve artık bizi kurtar!
Bizim güzel vatanımız,
Sevgili kahraman ülkemiz,
Eski şöhret mirasımız,
Sen her zaman mutlu ol!
Şöhret bayrağı ileri,
Kahraman kanıyla savaşa,
Vatanın saadeti adına,
Dile gelsin tüfekler.
Tanrım kurtar, tanrım koru,
Kralımızı ve soyumuzu!
Kral Petar’ı, tanrım koru,
Dua eder sana tüm soyumuz.
Yugoslav Krallığı Millî Marşı'nın Kendi İslâm Azınlığına Yönelik ve İstiklâl Marşı'na
Mukayese Tarihsel ve Felsefi Boyutu
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi Avrupa siyasi haritasında birkaç büyük imparatorluğun
yok olmasına, ardındaysa yeni ulusal devletlerin kurulmasına yol açmıştır. İlginç bir gelişim sonucu
olarak Balkanlar topraklarında, eski Avusturya-Macaristan’ın bir bölümü ile Sırbistan ve Karadağ
krallıklarının birleşmesi sonucu olarak 1 Aralık 1918 tarihinde Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı
kurulmuştur. Makedonya’nın Selanik bölgesinden Avusturya’nın güney sınırlarına kadar uzanan bu
ülkenin anayasası, içinde yaşayan büyük sayıda nüfusunun temel haklarını bile koruma altına
almamıştır. Bu ilişkinin bir boyutu, birkaç beste ve şiirin karışımı sonucu olarak olagelen Sırp, Hırvat
ve Sloven Krallığı’nın milli marşına da yansımıştır.
Aslında, bu devlet sembolun içeriği eski Sırbistan Krallığı milli marşı olan ’’Boje Pravde’’ ile
başlayarak, Hırvat ve Sloven marşlarıyla devam etmektedir ki hiçbir mısraıyla içinde yaşayan
Müslüman azınlığına hitab etmemektedir. Böylece, bu ülkenin sınırları içinde yaşayan İslâm
nüfusunun yeni kurulan Krallık’a karşı duygular geliştirmemesi olgusu, tamamen doğal bir gelişim
olarak değerlendirilmektedir. Millî marşında veya devlet sembollerinde, kendi halkının büyük bir
bölümüne hitab etmeyen veya bu topluluğa karşı ayırımcılık gösteren devlet, böyle bir davranışla bu
nüfus grubunu kendi öznesi olarak görmediğini bildirmektedir.

16

17

18
19

bestelemiştir. Günümüzde Sırbistan Cumhuriyeti millî marşı olarak uygulanmaktadır. (Vlastimir Peričić, Muzički stvaraoci
u Srbiji, Beograd, Prosveta, 1969, s. 142; D. Cvetko, Davorin Jenko i njegovo doba, Beograd 1952).
Sözlerini konsolos ve edebiyatçı Antun Mihanoviç (1796-1861) yazıp, müziğini Avusturya subayı ve müzisyeni Yosip
Runyanin (1821-1878) bestelemiştir. (Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925–
1925, Hrvatski štamparski zavod d.d., Zagreb, 1925, s. 232.
Bu beste Martin Davorin Yenko (1835-1914) ile yurttaşı ve şair Simon Yenko tarafından, 1860 yılında Viyana’da
yazılmıştır ve kısa zaman içerisine Sloven halkı arasında halk millî marşı olarak kabul edilmiştir.
Bu bestelerin üçü de XIX yüzyılda, romantizm ve millî uyanış döneminde olagelmiştir.
Millî Marş’ın özgün sözleri: 1. Bože pravde/ Ti što spase/ Od propasti dosad nas/ Čuj i otsad naše glase/ I otsad nam budi
spas! 2. Lijepa naša domovino/ Oj junačka zemljo mila/ Stare slave djedovino/ Da bi vazda sretna bila!
3. Naprej zastava slave/ Na boj junaška kri!/ Za blagor očetnjave/ Naj puška govori!/ 4. Bože, spasi, Bože, hrani/ Našeg
Kralja i naš rod!/ Kralja Petra, Bože, hrani/ Moli Ti se sav naš rod.
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Benzer zamanda Balkanlar’ın pek uzağında kalmayan Anadolu’da, Sevr Antlaşması’nın
genelgelerini kabul etmeyen Türk milliyetçileri tarafından Türk Kurtuluş Savaşı için hazırlıklar
yapılmıştır. Sömürgeciliğe karşı ve milli kurtuluşu hedef alan bu mücadele İstiklâl Marşı’na ilham
olmuştur. Her ne kadar Türk milletinin kurtuluş mücadelesinden esinlenmişse, bu beste, hür dolu
içeriğikli mısralarıyla evrensel bir mesaj yollamaktadır. Yugoslav Milli Marşı ise, yaydığı tikelci
çağrıyla yeni kurulmuş Krallık sınırlarında yaşayan halkları birleştiremeyip kısa bir süre içinde
dağılan bir ülkeyi temsil etmiştir. Fakat İstiklal Marşı, yaydığı birleştirici gücüyle, günümüzde gittikçe
gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşı olmasına devam etmektedir.
Mehmet Akif Ersoy boyutundaki şairler, kendi mısraları ve mesajlarıyla evrensel elçi ünvanını
kazanmıştır. Yaşadığı ülke ve atalarının türediği topraklar, milli marşında ifade edilen aşk ve umut
tohumunu ekmesinin sebeplerinden birileridir. Bu dizeler, Yugoslav monarşisi milli marşına kıyasen
üniversal insanî ve beşeriyetçi bir ileti göndermektedir. Bu şekilde, barış köprülerin mimarlarına
dönüşen şairler, tarihin ölümsüz şahitlerine dönüşmektedir. Edebî yaratıcılığıyla Mehmet Akif,
kendisini, çağdaş evrensel şair olarak meşrulaştırmaktadır. Kahraman bir şair olan kendisinin, kendi
milletiyle bağları bir damla suyun denizle bağı misalidir ki denizin ve şairin ait olduğu milletin
yüceliğinin tadını alabilmek için bir damlayı tatmak bile yeterlidir. Bunların hepsi, barış ve saadet
mesajını ileten bir evrenin parçasıdır.
Sonuç
SHS Krallığı Milli Marşı, Balkan Hristiyan milletlerinin millî romantizm dönemi ve Osmanlı
Devleti topraklarında ulus devlet kurmak mücadeleleri sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Milli marş
vasıtasıyla üç anayasal milletin gizemci Panslavist milliyetçiliği yansıtılmıştır. Krallığın büyük sayıda
azınlık nüfüsu mensupları, Slav dillerini bilmeyerek bu millî simgenin mısralarını ve mealini
anlamamıştır.
Dil ve etnik açısından millî marş sadece üç anayasal halka ulaşabilmekteymiş. Bir şekilde siyasi
denge kurmak peşinde olan millî marş, Slav halkı mensupları olmayan Yugoslav Krallığı entelektüel
kamusunu tek kimlik içinde birleştirmeyi başarmamıştır.
Nisan Savaşı (1941) sonucu olarak Yugoslav Krallığı’nın dağılmasıyla, Sırp, Hırvat ve Sloven
Millî marşı da tarihsel sahneden yok olmuştur. İkinci Dünya Savaşı ve yeni Demokratik Federal
Yugoslavya’nın kurulmasıyla ve Güney Slav halkları eşitliğinin beyan edilmesiyle, Hey Slavlar
(Sırpça-Hırvatça: Hey Sloveni) şarkısı geçici milli marş olarak kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşı İstıklal Marşı’nın yazarı ve vatan şairi olan Mehmed Akif
Ersoy, Rumeli kökenli olduğu munasebetiyle Rumeli ve Yugoslavya’nın kültürü içinde önemli bir
şahsiyettir. 1973 yıllından bu yana Yugoslavya kamuoyunda, Mehmet Akif’in şahsiyetini, sanatını,
idealizmini kaleme alan yayılar sayısının çoğaldığını görmekteyiz. Mehmed Akif Ersoy gibi tarihe
mal olmuş milli şahsiyetleri yetiştiren Rumeli cografyasının ve insanlarının sosyo-kültürel özlelikleri
ve katkıları incelemeye çalışacak, Rumeli’deki psiko-sosyal ve jeopolitik saikleri tartışılacaktır. Başta
eski Yugoslavya ve bütün Balkan ülkelerinin ilgili eserleri, imkanlar ölçüsünde bu çalışmaya kaynak
teşkil edecektir.
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AKİF’İN KÜFE ADLI MANZUM HİKÂYESİNDE SİNEMATOGRAFİK BAKIŞ AÇISI
Ruhi İNAN

Giriş
Sağlık, Mithat Cemal Kuntay’ın “Safahat Hakkında Notlar” başlıklı yazısına atıf yaparak Âkif’in
manzum hikâyelerini “metnin şiir kısmı” ve “metnin hikâye kısmı” şeklinde ikiye ayırmak gerektiğini
ifade eder (Sağlık, 2008: 369). Safahat’ı manzum bir romana benzeten Mehmet Kaplan ise Âkif’i;
hayatını ve devrini tüm detaylarıyla gören ve bunları tasvir ederek şiirinde işleyen, gözünün değdiği
tüm mekânları, kişileri ve meseleleri sahneleyen bunu yaparken de sadece şiirin unsurları ile sınırlı
kalarak değil tüm edebî imkânları kullanarak yapan bir şair olarak görür (Kaplan, 2003: 174).
Bu tespitler bahsi geçen manzum hikâyeleri edebi metin olarak incelemenin yanı sıra, diğer
sanatsal türlerin kanunlarına tâbi tutmayı ve bunu dikkate alan bir bakış açısıyla okunmayı da gerekli
kılar. Çünkü roman, hikâye, manzum hikâye, film gibi tüm kurmaca türlerde; anlatıcı, olay örgüsü,
bakış açısı, mekân ve zaman kullanımı, kişi ya da karakter oluşturma, anlatı mesafesi gibi unsurlar
müşterektir ve bu öğeler inşa edilen itibari âlemin parçalarıdır.
Manzum hikâyelerin kurgusal yapısına bu şekilde bakıldığına sinematografik özelliklerin bu
metinlerde etkili bir biçimde kullanıldığı görülür. Akif’in bu tür şiirlerinde görselliğin öne çıkması,
onun şuurlu bir biçimde görsel unsurları kullanmasından ziyade türlerin kullandığı müşterek
yönlerinin olmasıyla açıklanabilir. Akif’in manzum hikâyeleri sinematografik bakış açısına uygun
olarak; belgesel film, kısa ve uzun metrajlı film ve biyografik film gibi farklı film türlerine uygun bir
yapıya göre tasnif edilebilir. Meyhane ve Mahalle Kahvesi şiirleri, belgesel film gibi okunabilir. Zira
o metinlerdeki dış ses kullanımı, nesnel bakış açısı gibi teknik ve muhteva ait detaylar; dönem
kültürüne, sosyolojisine ve mimarisine ışık tutacak biçimde, bir belgesel film tadında
yapılandırılmıştır. Küfe ya da Hasır şiiri anlatıcının konumu, anlatı mesafesi, bakış açısı ve kısalığı
itibariyle kısa film gibi; Selma, Kör Neyzen, Seyfi Baba, Hasta gibi hikâyeler ise kişi hayatı üzerine
odaklanması gibi sebeplerle biyografik film gibi; Âsım adlı eseri tek başına uzun metrajlı bir film gibi
okunabilir ve incelenebilir. Bahsi geçen şiirler dışında İstibdat, Hürriyet, Ahiret Yolu gibi farklı türleri
içinde barındıran veya tasnif dışı kalan manzum hikâyelerin çözümlemelerinde de görsel çözümleme
yöntemlerinin kullanılmasının metnin gücünü ve anlamını ortaya çıkarmada etkili olacağı
düşünülmektedir.
Sinemada ve bu tür metinlerde bakış açısı önemli unsurlardan biridir. Bunu tesis eden şey ise
anlatıcı ve figüratif unsurların birbirlerine olan fiziksel ve düşünsel konumlarıdır. Bunu meydana
getiren şey ise odaklanmadır. Odaklanma denilen unsur aslında bakış açısının elemanlarından biridir.
Metinde odaklama, merkeze alınan şeye yönelme ve görünen şeye konumlanma olarak iki farklı
şekilde tezahür eder (Aktaş, 1991: 11-12 ). Yani odaklanma, bir tevcih ve konuşlanma eylemdir.
Odaklanma üç şekilde tezahür eder; İlki tanrı bilici bakış açısı olarak da ifade edilen sıfır
odaklanmadır ki metin içinde anlatıcının aşikâr olmadığı ve onun dilinden meselelerin aktarılmadığı,
belirli karakterlerin ve onların içinde bulundukları olayların ‘taklit edilerek’ anlatıldığı odaklanma
çeşididir. Anlatıcı üçüncü tekil kişiyi kullanır ve görece olarak diğer kurgu kişilerden daha fazla şey
bilir; yani kişilerin geçmiş ve geleceklerine ait bilgiler verebilir veya aynı anda farklı yerlerde
meydana gelen olayları duygu, düşünce, niyet olarak aktarabilir (Kıran&Kıran,2003:105).
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Dışsal odaklanmada kişilerin duyguları, düşünceleri, niyetleri bilinmez; sadece bir kamera gibi
onların hareketlerini, davranışlarını izler ve yansıtır; yani nesnel bir anlatım söz konusudur, anlatıcı
kurmaca kişilerden biri değildir (Bal,1997;akt. Sözen 2008: 579-580)
İçsel odaklanma ise kurmaca içinde bir kişiliğin gözüyle olayların, kişilerin ve mekânların
anlatıldığı ‘sınırlı bir bakış açısıdır’. Okur/izleyici, her şeyi bu bakış açısına sahip olan anlatıcının
gözleriyle görür, onun algılarıyla değerlendirir. İçsel odaklanmada anlatı öznel, subjektif bir nitelik
kazanır, çünkü öykü dünyasını doğrudan anlatıcının bakışıyla yansıtılmaktadır (Bal,1997;akt. Sözen
2008:148).
Filmlerde odaklanmada genel olarak tek bir bakış açısı dikkate alınmaz; çünkü odak sürekli
değişir. Yani kamera hangi unsur üzerine tevcih edilecekse ister istemez odak merkezi de o yöne
çevrilir. Dolayısıyla bir filmde birden fazla odaklanma çeşidi kullanılabilir. Yani burada bakış açısını
belirleyen saiklerden birinin de yazarın amacı olduğu anlaşılabilir. Yazarın amacına göre öykünün
bakış açısı ve odaklanması da değişmektedir. Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filimdeki bakış açısıyla
romanındaki bakış açısındaki farklılıklarda bunu net bir şekilde görmek mümkündür. Türk sinemasına
uyarlanan Aytmatov’un Kırmızı Eşarp romanı, Türkiye’nin içinde olduğu zamanın şartları ve
toplumsal yapısı dikkate alınarak uyarlanmıştır. Romanın ana kurgusunda bir değişiklik yapılmazken
karakterler/isimler değiştirilmiş, diyalog ve olaylar eklenmiş ya da çıkarılmıştır. Neredeyse filmin en
önemli repliği haline gelmiş olan “Sevgi neydi; sevgi emekti” diyalogu romanda bulunmaz.
(Parsa&Akmeşe, 2011: 12).
Bir film metnini çözümlemek için makro çekimler, yakın çekimler, zoom-in/out çekimler,
konumlamayı merkeze alma, alan derinliği işlemi, odaklamayı kaydırma, kontrastlığı azaltıp-çoğaltma
ve spot ışık kullanma gibi bazı sinema ile ilgili teknik unsurlar dikkate alınır. Bunların yanı sıra en
önemli unsur olarak anlatıcı vardır. Burada aranması gereken ona yüklenecek olan bakış açısı türünün,
öyküyü yansıtmasına yetebilecek düzeyde olup olmadığı sorusudur. Filmlerde kamera, izleyicinin
gözü gibidir, kamera var olan durumu nasıl çekerse, izleyici o şekilde algılar. İzleyicinin olay örgüsü
ile ilgili neleri bilmesi isteniyorsa, izleyiciye onlar gösterilir. Bir karakterin bakış açısını vermek için
farklı çekim teknikleri kullanılabilir: a) karakterin bakışından verilen çekim (gaze shot); bu karakterin
doğrudan bir şeye bakmasını gösterir, b) bakış açısı çekimi (point of view shot); kameranın
konumlanışı karakterin bakışından gösterir, c) omuz üstü çekim (over-the-shoulder shot); kamera
karaktere yaklaşır fakat onu tümüyle göstermez, d) tepki yansıtıcı çekim (reaction shot); karakterin
sevinçli, hüzünlü ya da korkulu vb. duygusal tepkimelerini gösterir (Jahn,2003; akt. Sözen 2008:1112).
Küfe
Sinematografik bir öykü, kurmaca kişilerden birinin bakış açısıyla anlatılabilir. Bu kişinin
kurmacada önemli bir rolü veya olayın görgü tanığı olma ihtimali vardır; öyküyü oluşturan sahnelerin
çoğu bölümünde anlatıcı bulunabilir ve süreç hakkında genel olarak okurun bilebileceği şeyleri bilir.
Bu kişinin tek başına yer aldığı sahneleri ve kurmaca boyunca onun gördüklerini yalnızca okurun
anlaması, duyduklarını duyması gibi koşullar okur ile bu kişi arasında bir ‘yakınlık’ kurmaya okurla
bu kişilerin özdeşleşmesine ya da en azından onun bakış açısını algılamaya yarar.
Küfe şiirinde, tıpkı bir kısa filmi gibi yakın ve uzak odaklama ya da geniş açı çekim gibi
unsurları kullanılarak olaylar okura aktarılır. Böylece metnin hareketlilik kazanır aynı zamanda
metnin vurgularını güçlenir. Aslında kullanılan teknik şifahi edebiyatımızda sıkça kullanılan meddah
anlatımına yakındır. Şair güncel sosyal problemleri bir film şeridi gibi okura aktarırken belirlediği
odak noktalarına aktüel kamerasını tevcih etmektedir. Kısa metrajlı kişi figürasyonu aşağıdaki gibidir;
Kısa metrajlı Film
1. Bölüm
Adam - Küfe - Hasan – Anne
II. Bölüm
Adam – Pir-i Fani – Hasan- Mekteb-i Rüştiye Öğrencileri
Şiir, yaşlı bir o kadar da duyarlı bir kişinin sokağa çıkışıyla başlar. Bu kişi anlatıcıdır ve anlatıcı
İstanbul'un ihmal edilmiş bakımsız bir semtinde yaşamaktadır. Bu durumu sokağın tasvirinden çıkarmak
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mümkündür. Sokakta ilerlerken anlatıcının ayağına takılan eski bir küfeyle Hasan'ın hikâyesi başlar. Şiir
bundan sonra bir müddet anne, oğul ve anlatıcı arasındaki konuşmayla devam eder. Başlangıçta üçüncü
şahıs anlatıcı sokağı tasvir ederken sonra kahraman anlatıcı konuşmalara katılır. Bu konuşmalardan
hareketle okur, Hasan'ın babasının henüz öldüğünü ve çocuğun hamallık yaparak annesine ve kardeşine
bakmak zorunda kaldığını fakat Hasan'ın arzusunun hamal olmak değil, arkadaşları, yaşıtları gibi
okumak olduğunu anlatılır. Hasan'ın durumu içinden çıkılmaz bir hal aldığı için kahraman anlatıcı işini
bahane ederek oradan ayrılır. Şiirin birinci kısmı böylece biter. Anlatıcı şiirin ikinci kısmında yine
Hasan’a rastlar. Hasan bu defa sırtında bir küfe ve yanında yaşlı bir adamla yürümektedir. Burada
anlatıcı okura bir başka tabloyu da göstererek şiirin ilk kısmındaki Hasan'la ilgi kurup, bir
tenakuzu/trajediyi dikkatlere sunar. Bir yanda Hasan; diğer yanda da Mekteb-i Rüştiye’den çıkmış pak
giysiler içinde neşeli bir şekilde yürüyen askeri mektebin öğrencileri vardır. Gördüklerinin onun içine
yüklediği o acı, okumaya büyük arzu duyan Hasan'ın sırtındaki küfeden daha ağır gelir.
İçsel odaklanmada Tanrı bilici bakış açısında olduğu gibi anlatıcı, açıklamalarda bulunabilir ve
sadece kişiyi bağlayan geçmiş olaylarla ilgili bilgiler verebilir veya aynı zamanda dışsal bakış açısına
benzer şekilde olayları nesnel bir anlatımla sunabilir. Bu odaklanmada, olayları anlatan kişi, ya anlatının
kahramanlarından ya da ikincil figürlerden bir ya da bir kaçı da kullanılabilir. Burada hatırlanması
gereken özellik, anlatının birici kişi veya üçüncü kişi ağzından anlatılmış olmasıyla odaklanma
meselesinin birbirine karıştırılmaması gerekliliğidir. Sözgelimi, üçüncü kişi ağzından anlatılmış bir
öykü, rahatlıkla bir içsel odaklanma öyküsü olabilir. Tam da burada Akif aslında bu olayın hem
kahramanı olmayı hem de olaylara müdahil olamayan üçüncü bir göz olmayı tercih etmesi
hatırlanmalıdır.
Küfe’nin bakış açısında içsel odaklamanın kullanıldığı görülmektedir. Çünkü anlatıcı, okura eylem
ve oluşumları hikâyenin içindeki kişi ya da kişilerin bakış açısından aktarmakta; yani bu bir kişinin, tüm
algılamaların kurmaca öznesi olduğu ve kişilerin, olayların, yerlerin onun gözüyle anlatıldığı sınırlı bir
bakış açısına tekabül etmektedir. Şiirde her şey, kahramanın gözünden görünür ve değerlendirilir.
Hikâyede yaşanan olaya okurun verdiği duygusal tepki, şairin tutum ve davranışlarına yakın
durmaktadır. Dolayısıyla şiirde sabit bir bakış açısı söz konusudur. Hikâyenin iki ucuna yaslanan bu
bakış açısı zaman zaman, hikâye kişilerinin söze girmeleriyle de nesnel bir durum ortaya çıkmaktadır.
Hikâyede sıfır odaklanmayı gerekli kılacak ne bir eksiltili cümle ne de duygu, düşünce ve niyet unsuru
bulunmaktadır.
Metinde olay örgüsü kronolojik bir düzlemde seyretmektedir Sabah erkenden evden çıkan bir kişi
(bu kuvvetle muhtemel şairin kendisidir) yoldaki su birikintilerine basmamak için yıkılmaya yüz tutmuş
evlerin saçakları altından yürümeye çalışır. Ayağına takılan bir küfe ile kendisini olayın içinde bulur.
Zira küfe, babası henüz ölmüş ama kendisinin de ilerisi için hayalleri bulunan bir çocuğun tekmesiyle
şairin önüne savrulmuştur. Çocuğun annesi şair ve çocuk arasında geçen diyaloglar oldukça trajiktir. Şair
bu diyalogları vererek okuru da olayın içine dâhil eder. Yani okur kendisini adalet terazisinde bulur.
Annenin dediği gibi adam haklıdır fakat çocuk da gerçekleşmeyen hayallerin asabiyetiyle kaderin ona
biçtiği rolün acısını küfeden çıkararak bu duruma meydan okumaktadır. Oldukça ironik ve trajik olan bu
sahne benzer bir görüntüyle kapanır.
Metinde içsel odaklanmayı gösteren ifadeler aşağıdaki gibidir.
İçsel odaklanma göstergeleri
Ben
mutada inkıyad ile ben
bizim mahalle
sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden
elimde bir koca değnek,
önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak
harab evlerin saçaklarına, Sığınmış öyle giderken
ayaklarına delîlimin koca bir şey takıldı.
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Dedim ki ben de: – Ayol dinle annenin sözünü!
Adın nedir senin oğlum?
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...
Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan.
Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,
Anlatı perspektifi, anlatıcının öyküyü sunuş tarzının niteliğidir. Metin, ilk bakışta bir yol hikâyesi
şeklindeki anlatılıyor. Öncelikle aktüel bir kamera yolda yürüyen adamı ve yağmur sonrası oluşan su
birikintilerinden kaçma görüntüsünü çekiyor. Bir anda yakın çekim yapılarak ayağa takılan bir küfe
hikâyenin kadrajına giriyor. Hikâye boyunca küfe dışında üç kişiye daha odaklanılıyor. Bu
odaklanmada her kişiye ayrı bir yakın çekim yapılıyor. Bu durum, diyaloglar üzerinden aktarılıyor.
Yakın çekim
Küfe

Yakın çekim
Çocuk

Ayağa takılan küfe
Baktım
ki:
Genişçe
bir
küfe
yatmakta,
hem
epey
eski.
Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken;
On
üç
yaşında
kadar
bir
çocuk
gelip
öteden,
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
Teker meker küfe bîtâb düştü tâ öteye,

Benim babam senin altında öldü,
On
üç
yaşında
kadar
bir
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
Teker meker küfe bîtâb düştü tâ öteye.,
Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şuradan!
Küfeyle öyle mi?
Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:

Yakın çekim
Kadın

Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
Ne istedin küfeden, yavrum? Ağzı yok dili yok,
Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?”
Teker meker küfe bîtâb düştü tâ öteye.,
Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...

çocuk

gelip

öteden,
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Yakın çekim
Adam (Şair)

– Ayol dinle annenin sözünü!
–Bırak
hanım,
o
çocuktur,
kusura
Adın nedir senin oğlum?
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
–Hay
hay!
Neden
bu
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?

bakmam

ben...

söz

lâkin?

Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm...
Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm :
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember.
Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd;
Nazar değil o bakışlar, dümû’-i istimdâd .
Bu bir ayaklı sefâlet ki yalnayak, baş açık;
On üç yaşında buruşmuş cebîn-i sâfı, yazık!

Manzum hikâyenin filme benzemesinin temel nedeni şiirin üslubundaki akış ve canlılığın okurda
aksiyon kamerası izlenimi uyandırmasıdır.
Anlatıcının gözü bir kamera gibi kurgu içinde elzem olan şeylere odaklanma yapmaktadır. Yani
yönetmen, nasıl ki figüratif bir katkısı olmadığı müddetçe kamerayı farklı bir yere yönlendirmezse
şiirde de anlatıcı/şair kişilerin dış görünümleri ile ilgili fazla malumata yer vermek istemediğinde
diğer alanlar flu kalır. Bunun yanı sıra eserde filmlerdekine benzeyen kıvrak bir yapı vardır. Akif’in
bir mensur eser vermek yerine bunu manzum şekilde yazılması, konunun kalıcı ve tesirli olması
isteğine ve elbette onun şairliğine bağlamak gerekir. Şair manzum hikâyenin kalıcı tesirinden istifade
etmiştir.
Kişilerin Fiziksel ya da Ruhsal Görünümü
Adam (Şair)
Beş on gün boyunca her gün aynı saate yola çıkıyor.
Kenar mahallede yaşıyor
Sakallı
Baba yerinde adam
Hasan

Yetim
Anası ve kardeşi var
Okumak istiyor hamal olmak istemiyor
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak.
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember.
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Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd;
Nazar değil o bakışlar, dümû’-i istimdâd .
Bu bir ayaklı sefâlet ki yalnayak
Baş açık; On üç yaşında buruşmuş cebîn-i sâfı, yazık!
Kadın
Yaşlı Pir

Sekiz yıldır küfe ile hamallık yapan adamanın karısı (Tasviri yok, odaklanma
yok)
Belinde enlice bir şal, başında âbânî ,
Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî ;

Görüldüğü üzere anlatıcı özellikle Hasanı daha ayrıntılı aktarmıştır. Burada anlatıcı çocuğuyla
birlikte gittiği mekânı, geniş perspektiften alırken tenakuz ve trajediyi artırmak içir yakın çekim alarak
Hasan’a odaklanma yapmıştır. Hasan ayrıntılı bir biçimde tasvir edilir. Hasan, giydiği festen
bakışlarına kadar tek tek okura ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Bunun da ötesinde sadece fiziksel
görünüme odaklanma yapılmamış; “Nefes değil o soluklar kesik kesik feryad”, “Nazar değil o bakışlar
dümu’-ı istimdat” dizelerinden hareketle psikolojik tahlil/tasvir yaptığını anlaşılmaktadır. Şair
böylelikle kişilerin sadece dış portrelerini değil aynı zamanda iç portrelerini de ortaya çıkarmıştır. İşte
tam da burada Tanrı bilici anlatıcıyı kullanılarak sıfır odaklanmaya geçiş yapılmıştır.
Bu kısımda Hasan’ın durumu ile mukayese edilecek iki farklı çocuk tasviri yapılır. Birincisi
kahraman anlatıcının çocuğu ki onun merakını ve can sıkıntısını düşünen bir babası vardır. Diğer
çocuk ise Mekteb-i Rüştiye’nin asker adayı öğrencileridir ki “ muntazaman geçerken eylediler ihtiyarı
vakfe -güzin Hasanla karşılaşırken bu sahne oldu hazîn” ifadesiyle anlatılır. Bu iki çocuk tipi o
dönemin sosyolojik yapısında Hasan’ın konumunu/portresini belirlemektedir. Yine dikkat çekicidir ki
şair bu durumu bir yönetmen edasıyla ve aktif görsel unsurları ön plana çıkararak yapar. Manzumenin
özellikle bu kısmı bu şiiri, sinematografik yapmaktadır.
Hikâyede mekânla ilgili olarak iki şekilde mekânsal tasarrufa gidilmiştir. Hikâyenin birinci
kısmında anlatıcının ikamet ettiği mahalle ve küfe olayının yaşandığı yer tasvir edilirken ikinci
kısımda ise bir çarşı ortamı geniş açıyla verilmektedir.
Mekânsal Odaklanma
Mahalle/Çarşı/Fatih

İstanbul’un kenârı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil ,
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden
O sâlhurde , harab evlerin saçaklarına,
Fatih
Develer, “O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
Hakîkaten görecek şey değil mi ya?”
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İkinci kısımda anlatıcı sırayla kamerayı şu şekilde yönlendirmektedir.
1. Fatih Semti
2. Kömürcüler kapısı
3. Develer (Ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiş)
4. Belinde şal ile bir pir-i nurani
5. Yanında Hasan ( ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor.)
6. Mektebi-i Rüştiyeden çıkan çocuklar
Hikâyede anlatıcı ile okur arasındaki mesafe oldukça kısadır. Bu mesafe, anlatıcının öyküyü
aktarma biçimiyle ilgilidir. Hikâyede okur ve anlatıcı olayların bizzat şahididirler. Anlatıcı dolaysız
bir söyleme kullanmıştır. Hasanın annesi, Hasan ve anlatıcı dolaysız bir biçimde iletişime
geçmişlerdir.
Şiir, iki ayrı sahneden meydana gelir.
Sahne I: Küfeye göre konumlandırılmış bir olay söz konusudur. Olaydaki bakış açısına
bakıldığında, kahraman anlatıcının sembolik olarak küfenin temsil ettiği zaviyede/tarafta yer aldığı
görülmektedir. Küfe; sefaleti, ekonomik sıkıntıları ve sınıfı temsil etmektedir. Hasan olaylara bu üç
unsura göre bakmamaktadır. Metinde anlatı mesafesi, diyaloglar ve figüratif unsurların birbiri ile
münasebetleri dikkate alındığında oldukça yakındır. Bu da okurda oldukça yakın ve etkin bir tesir
bırakmaktadır. Ayrıca birinci kısımda sahne dar açıdan verilmiş ve odak noktası olarak Küfe esas
alınmıştır. Küfenin konumuna göre olaylar şekillenmiştir.

Sokak
(Adam Anlatıcı)
Hasan

Küfe
Anne

I. Sahne : Sokak
Dar açı

Anlatıcı (Adam)

Küfe

Kadın (Anne)

Hasan

Sahne II: Anlatıcı kızını gezdirmeye çıktığında Hasan’a denk gelir, Hasan’ın hal dilinin
anlatıldığı bu bölümde onun yaşadığı dram tenakuz unsurlarıyla dile getirilmektedir. İlk bakışta geniş
açıyla aksettirilen manzara sonrası figüratif unsurların fiziki görünümleri yakın plana alınır ve önceki
olayla ilişki kurulan bu sahne trajik bir duruma kavuşur metnin perspektif çizgileri belirginleşir. Bu
kısımda perspektif geniş açıyla verilmiştir.
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Fatih Semti/Çarşı

Adam (Anlatıcı)

Mekteb‐i rüşdiyye
taburu
Hasan

Güler yüzlü pîr‐i
nûrânî ;

II. Sahne: Fatih Semti
Geniş Açı

Hasan
Anlatıcı ( Adam)

Yaşlı Adam
Mekteb‐i Rüştiyye
Öğrencileri

Hikâyede anlatıcı, anlatma işlevinin dışında bildirişim ve tanıklık işlevi ile okur karşına
çıkmaktadır. Bildirişim işlevi eserin sonunda geçen “İlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında!/ O, yük değil,
kaderin bir cezâsı ma’sûma... Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!” cümleleriyle ifade
etmiştir.
Sonuç
Hikâyenin tüm ekseninde Hasan vardır ve ona odaklanılmıştır. Amaçlanan şey ise dönem
içinde yaşanılan sosyo-ekonomik koşulların yarattığı trajik durumu tüm açıklığı ile anlatmak.
Anlatıcı bu durumu, bir örnek olay (babanın ölümü) üzerinden anlatırken dolaysız diyaloglarla
doğrudan okurun dâhil edildiği bir bakış açısıyla vermeyi tercih eder. Akif, manzum hikâyelerinde
tümelden tikele gitmeyi tercih eder. Bu manzum hikâyede de öncelikle mahallenin fiziki durumu
sokaklar ve evler üzerinden tasvir edilir sonrasında da mahalle sakinlerinin durumu seçilen tip ya da
karakterler vasıtasıyla anlatılır. Akif’in sosyal problemlere karşı hassasiyeti; anlatıcıyı belirlemede,
sosyal meselelerde, mekân tercihinde etkili olmuştur. Olayları gözlemleyen göz, kahraman (ben)
anlatıcıdır ve olayların bizzat içindedir. Anlatıcının konumlandığı yer ise Hasan’ın iç ve dış
dünyasını üç farklı çocuk tipi üzerinden anlatabilecek uzaklıkta; diyalog ve olay akışı içinde
Hasanın aldığı pozisyona göredir. Hikâyede küfe, statü tayini yapan bir nesne olarak göze çarpar.
Kameranın(Anlatıcının) bu nesne üzerinden diğer kişilerle kültürel, kurgusal ve kronolojik bir bağ
kurduğu görülür.
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Anlatıcı kendisini saklamadan (Ben anlatıcı) kendisini gösterdiği metinlerde anlatı mesafesini
belirlemek daha kolaydır. Okuyucu/izleyici, olayları bir anlatıcının doğrudan anlatımıyla yakın bir
zihinsel mesafeden öğrenir. Yani olaylar okura ben anlatıcının perspektifinden anlatıldığı için anlatı
ile izleyici arasındaki mesafe kısadır. Mesafenin kısa olması metnin anlaşılmasını daha kolay
kılacaktır. Bu durum, şair ya da yazarın okurla ilgili tasarrufunu da belirleyen önemli bir unsurdur.
Sözünün hakikati yansıtmasını isteyen Akif, doğrudan aktarımlarla ve anlatıcı tercihleriyle de
olayları daha gerçekçi kılmayı başarmıştır. Zaman zaman bazı şiirlerinin baş kısımlarına şiirini
kime atfettiği ve hangi saikle yazdığı da ifade edilir. Kullanılan karakterler ve olaylar da
gerçekçidir. Manzum hikâyelerdeki kişilere karakter yaratma olarak bakılmamalı zira zaten bu
karakter ve tipler var olan gerçek tip ve karakterlerdir.
Metinlerde anlatım tutumu olarak; telkin, tebliğ, tenkit, gibi işlevlerin gözetildiği bir yaklaşım
sergilenmektedir. Seçilen mekânlar, karakterler, olaylar bu durumu besler niteliktedir. Şairin
odaklandığı nesneler de ilgi çekici ve metinde hâkim olan tematik yaklaşıma uygundur.
Metinde bir alan derinliği tekniği kullanılmış; odaklanma dışı kalan unsurlar belirsiz hale
getirilmiştir. Bu da hem sunum hem de mesajın güçlenmesini sağlamıştır. Bu yönüyle metin
sinematografik bir yapı kazanmıştır. Metnin birinci kısımda fiziksel görünüme odaklanılmamış;
fiziksel görünümün verildiği ikinci bölümde de dolaysız anlatım kullanılmamıştır. Bu durum
metindeki mesaja paralel olarak hikâyedeki kişilerin iç ve dış portrelerinin çıkarılmasını
sağlamıştır.
Şair, metinde içsel odaklanmayı kullanarak yaşanan trajediyi sınırlı bir bakış açısıyla
yansıtmıştır. Hâkim bakış açısını kullanmaması; olayın kendi tecrübesiyle ilgili olduğunu
gösteriyor. Ayrıca Âkif’in manzum hikâyelerinde anlatıcı kendisi olsa bile anlatmak yerine
göstermeyi/buldurmayı tercih ettiği görülüyor.
Metnin niteliği ortaya çıkaran temel bakış açısının “etki” olduğunu, bunun da yazarın derdiyle
toplumsal gerçeklik arasındaki paralellikle oluşturulabileceğini, metnin sunuluş şeklinin de bu
“etki” yi artırdığını özellikle vurgulamak gerekir.
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MEHMET AKIF ERSOY'S POETRY AND THE CONCEPTS OF CULTURAL REVIVAL
Saadat SAEED

Poetry depicts passionate feelings of poets through imagery. At times it projects signs of divinity.
Apparently, it contains harmless words. But at times by awakening the slumbery passions of people it
can work wonder for change or revolution. Many poetic compositions take readers to the spheres of
open and vast meanings. Through words poets can provide guidance to their unmindful nations. They
through exploration of history can bring forth those cultural values which are related to their human
deeds. In his famous article "The origin of work of art", (1).
Heidegger, the renowned German philosopher says basically "language itself is poetry." In
another article "Holderlin and the Essence of Poetry" words used in poetry at times can become
dangerous. It can link itself to the "sign of the gods" and to the "voice of the people"(2)
In it the poet says in so many words that he is against cruelty so its not possible for him to
applaud oppressing acts. He says he cannot appreciate injustices even if they were committed by his
forefathers. As a poet glorification of evil is not possible for his morality. Mehmet Akif clearly
mentions in his verses that he is lover of freedom by birth. One shouldn’t act like sheep in front of a
deceiving wolf. As a poet Mehmet Akif Ersoy was friend of oppressed. It was his sacred duty to
struggle for bringing glory to his people.
Mehmet Akif who is a well- known great poet of Turkey, through his stunning poetic narrations,
expressed passionate views about Turkish struggle for touching heights of glories. His views about the
security of sovereign Turkey were marvelous. His poetry contains expressive similes, symbols,
metaphors, epithets. In, his poetic collection entitled Safahat, readers could find vast mechanism of
magical imagination and wonderful narrations. Here I relate a poem written by him for memorizing
the martyrs of Canakkali or Gallipoli war (3).
In this perception have a look onto the poem Zulmü Alkislayamam by Mehmet Akif Ersoy
Shoot bullets on their wounded foreheads,
they lie,
the sun is setting for the sake of the crescent, O God!
O soldier! you have fallen to the ground for your land!
How great it will be for our forefathers to descend from heaven and kiss your wounded forehead.
How great you are that your blood saved our religion.
Who can dig a grave that is not too small for you?
'Come on, if I say,' We bury you in history! '
It wouldn’t be suited for you.
This book is not big enough for you
For causing great destruction to enemies,
you could be placed only in eternity.
Saying, 'This is the stone of your grave'
I wish I could put the Ka'bah on your head,
And by hearing the divine voices of my soul could write your epitaph.
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Then, I could take the dome of sky
as a woolen sheet with all the planets
to cover your bleeding tomb
And if I could make a dome made of April clouds
and raise a cluster of seven stars on it.
And then, if I could fill your chandelier with dawn;
If in the evening I could wrap round your wound
the silk of sunset,
Even then I could not say that I have done enough to
remember you (4).
In Turkish poetry, Muhammad Akif is a poet who had a keen eye on various aspects of the local
and international political and cultural situation of his time. He knew the enemies of the Islamic nation
and was aware of how the European allies were seeking to overthrow the Turkish Empire. He
expressed all his views in an expressive language.
If we go to a Buddhist land, we will soon come to know that Buddhist creeds have rich influence
on the language in use. This matter is linked to the phenomenology of language. Likewise, we can
trace deep influences of Christianity on the languages used in Christian dominated lands. Linguists
understand accurately that languages inevitably take properties from prevalent cultures of societies.
In the field of philosophy, the group of logical positivists in twentieth century tried to make
languages logically or scientifically accurate. But their efforts could not seek acceptance from the
psychologically and metaphysically motivated speakers of various languages. Despite the efforts of
making language fully scientific and logical by the linguists like Carnap, Wittgenstein, Bertrand
Russell European languages still contain metaphysical, psychological, and sentimental phrases and
statements. Carnap points out:
"A statement is analytic, if it is a consequence of the null class of statements. We call a statement
inconsistent (self-contradictory) if it is unconditionally invalid...... we call a statement synthetic if it is
neither analytic nor inconsistent (5).
"Every assertion in the wide field of science has this character that it asserts something about
present perceptions or other experiences, and therefore is verifiability by them (6).
"A value statement is neither true nor false. It does not assert anything and can neither be proved
nor disproved. the metaphysical statements assert nothing (7).
It is as clear as day that languages structurally and semantically cannot be separated from the
influences of their respective religions, countries and regions. We with another specific approach can
look into the matter concerning verifiable statements in languages. we cannot deny this accepted fact
that all the languages take influences from their prevalent atmospheres and circumstances. We can
easily point out profound effects of Muslim culture on the languages spoken in Muslim countries. In
these languages we can find those cultural structures, symbols, signs to which people always use
during the span of their lives. Leaving apart generalised cultural patterns of languages, I would like to
draw your humble attention to those intellectuals and poets who deliberately make their cultural
messages part of their poetry and literature. In this connection we can refer to the poetry written by
Mevlana Celaleddin Rumi, Younus Emre, Ziya Goklap, Mehmet Akif Arsoy and several other poets
and writers who consciously used religious vocabulary in their creations. Contrary to them the poets
like Orhan Vali and Nazim Hikmet had no special interest in using religious metaphors, symbols,
similes, signs and myths in their poetry. Orhan Vali became famous for his romantic expressions and
Nazim Hikmet embraced popularity through his socialist views expressed in his poems.
Mehmet Akif's book of poetry named Safahat encompasses consciously Islamic cultural
vocabulary. His great poem which was accepted as national anthem of Turkey, a century ago, is fully
familiar to the profound cultural vocabulary of Turkish people.
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At the beginning we pay attention to the words used in their liberation anthem or Istiklal Marşı.
Some words used in this anthem could be traced in the languages of several Muslim Countries Look at
these words: millet kurban hilal Hakk istiklal. ezel hür zincir. Iman "Medeniyet" canavar haya şehit
dunya cennet vatan feda şüheda. Hüda, cüda. Ruh Ilahî, emeli: ezan şehadet temel, Ebedî zaman vecd
secde Ilahî Ebed hürriyet (8).
Many words used in this anthem like nation, sacrifice, crescent, truth, independence, eternity,
freedom, chain, faith, civilization, animal, modesty, martyrdom, world, paradise, homeland, sacrifice,
God, separation, soul, action, adhan, time, ecstasy, sajda, allah, end, heaven and hurreiat are also
common in the languages used in Pakistan, Iran and Afghanistan. These words are related to Muslim
cultural perspectives. This anthem contains wishful, metaphysical, emotional and passionate moods. It
is a thought - provoking anthem having fine poetic expressions. In it Mehmat Akif consciously used
those basic cultural references to which Turkish nation like to hear. İstiklâl Marşı clearly demands
from Turkish people that they have to struggle and take care for the freedom of their homeland and
religion. In this anthem Hilal or crescent has been used as a Muslim cultural symbol. The Bayrak or
flag could be seen as a pride of a nation. Under its shadows nation achieve its unity. It evolves
passions related to fighting for the freedom of one’s homeland till his last breaths.
Muslims believe in the might of God they don’t fear from any power of the World. They live in
the World with might of their Courage. İstiklâl Marşı mentions in its very beginning that Turkish flag
having the sign of crescent will remain forever as a symbol of Turkish nation. Its moon will shine
continuously. Everyone in Turkey will work for its dignity as long as he is breathing on Turkish Soil.
This Bayrak or flag depicts aspiration of all the Turkish people. When I was attached to Urdu
Department of Ankara University Ankara from December 1999 t0 2004 I observed great Turkish
people wholeheartedly celebrate their national days with flags on each of their buildings. They are
faithful to their national objectives.
Being Muslims fighting for our rights in the world is our priority. World at large do not want to
see prosperity of Muslim countries. Western imperialist powers attacked peaceful Muslim countries so
many times. This anthem clearly mentions massacre of Turkish people by cruel invaders. Why it
happened so? Because they didn’t want to see free the God-worshiping Turkish nation. History
watched with great astonish the bravery of Turkish nation. It defended its freedom courageously. As
Turkish people believe in God s power and see themselves as viceregent of Him on earth, they are
proud of their feelings of eternal freedom. No one can chain those people by force who believe in
their eternal freedom. In İstiklâl Marşı the metaphor of a roaring flood is used to show the bravery of
Turkish nation. This nation can tear the mountains apart for achieving their hard goals. People of
Turkey love their independence so eagerly that they can even come out of the captivity of the heavens
easily.
Having faith in God Turkish nation can fight its enemies fearlessly. This faith is the guarantor of
its safety because it opens the doors of encouragement for them. Their faith gives them awareness of
the attacks of the one teeth animal called new western culture. They can fight out this animal
reasonably.
İstiklâl Marşı suggest that the Turks must stop the uprisings in their country. They must remain
attached to truthful actions. Abandon the chain of wrong doings. they must know that the day
promised by God will come soon. It can come tomorrow or in the near future. Furthermore, Mehmet
Akif’s İstiklâl Marşı suggests in so many words Turkish people to remain stick to their soil.
Recognize the goals of this great country can work wonder for them. No nation can come forward
successfully if it embraces awkward ways. For Mehmet Akif Turkish people must know the meanings
of sacrifices. As this nation is proud of so many martyrs, its sons must not let their father to be
ashamed by their deeds. Mehmet Akif truly point out that people must not lose their real homeland for
materialistic benefits of worldliness.
No Doubt Turkey is a heavenly homeland for Turkish nation Mehmet Akif hopefully states that
every Turk will make sacrifices for the security of their homeland.
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A Persian poet truly points out that love of country suggests that a faithful person who lives even
in a poor homeland will never go to a rich land owned by Hazarat Suleman. For him the thorn of his
country is better than the precious flowers of a strange country. Hazrat Yousuf who was king of Egypt
was of the opinion that becoming beggar of his homeland Kinaan is better than being the king of
Egypt (9).
Mehmet Akif also points out that loving one’s homeland is must for a sane man. He says: "For
the protection of this land of martyrs, even if God takes my life, all my wealth, I have to defend my
only homeland in the world "(10).
He prays to God in these words that his soul desires: enemy should not touch his country his
temple with his evil hands. in response to the favour given by God he will bow in front of Him more
than a thousand times. He passionately cries that his every wound will shed tears of blood and his
lifeless body will fly peacefully from the earth so that I may finally reach the heavens.
The concept of going to another world after death also depicts the cultural faith of Muslims all
over the world.
Mehmet Akif with full passionate expressions wants that the flag with red crescent the glorious
moon must flutter and wave like a bright sky (11).
He hopes that Turkish flag will shine till the last drop of blood of last Turk is finally blessed and
accepted. This will remain the symbol of attachment of Turkish people to each other and their country.
Through the shines of Turkish Flag Through its flag God worshiping Turkish nation will always assert
the absolute right of remaining free in the world.
East and West are two extremes. One extreme is related to mysticism and spirituality and the
other is related to empiricism and materialism. Mehmet Akif was not against the material and
scientific progress of his time. He knew that Muslims as long as they do not advance in the scientific
and economic fields, they will not be able to prosper in the world. Islam is not against this kind of
material progress. If west will use evilly this progress for naked aggressions against Muslim world
these progressed practices under any circumstances will not be acceptable to them. If material
progress deprives man of his spirituality, it will be unacceptable to him. Mehmet Akif by accepting
through his cultural concepts, both the worlds the worlds of present life and life after death, thought in
a positive way for the benefits of humanity. He opposed the idols of colour, race, geography,
language, and nationality and adopted the concept of Towhead negated all kinds of inhuman
preferences. He awakened the vanquished nation and created in them an everlasting longing for
freedom.
The poetic ideas of those poets who explored life, Man and Universe in the perspective of their
cultural related intellectual approaches, have subjective unity. In their verses they continuously project
their well thought notions. So, we cannot find any contradiction in their approaches. As Mehmet Akif,
observed life around him with open eyes, he related in his poetry Turkish cultural values easily. Due
to this fact his poetry got large scale acceptance by his readers. The study of Mohammad Akif's poetry
helps us to conclude that he has made his religious, national and cultural ideas a beacon in such a way
that his poetry always can guide the readers. His ideas have been nurtured by the ever-enlightening
judgements of Islamic culture, as well as by the humanitarian poems of Mevlana Celaleddin Rumi,
Younus Emre and many other Sufi poets.
Much material is available in Muhammad Akif's poetry collections against the Western military
and cultural invasion. His contemporary poet of the era of British India Muhammad Iqbal, also
expressed his anguish at large scale, against imperialistic invasions, the basis of its liberalism and
conscious attacks on Muslim cultural values. Mehmet Akif has also admitted this fact in a letter to his
friend Mr. Asim. In it he has openly mentioned that Mehmet Iqbal is a poet like me. He praised his
poetic talents and praised his Eastern and Western mystical and material studies. Mentioning all his
favourite poetry, he too has acknowledged his Persian knowledge. He has also praised his study of
Mevlana Celaleddin Rumi and said, "He loves him and calls himself his disciple (12)."
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Mehmet Akif had two collections of Iqbal's poetry, Asrar e Khudi and Piam e Mashreq. He says
the study of Iqbal’s poetry has provided him feel of an ectasy. Mehmet Akif has also mentioned
Iqbal's knowledge of Arabic language.
Mevlana Celaleddin Rumi, Mehmet Akif and Muhammad Iqbal, being Muslims were sincerely
attached to which ideological culture that gives high place to pious and sublime deeds. In the light of
this culture, they have written such a great poetry that it will work wonder forever for the guidance of
humanity at large. The enviable depiction of mystical ideas could easily be found in these three poets.
In Muslim culture the basic concept of rejecting evil deeds tells its followers to speak truth fearlessly
in front of individual, collective and global idols. The primary importance to Man` s independence,
social rights and freedom has been given in Islamic culture, against matters of oppression dictatorship
and slavery. That is why Mehmet Akif has also emphasized on adopting conscious struggle instead of
following destiny. Furthermore, he at several occasions has sharply reacted against slavery- oriented
emotions and has given a clear message of struggle for achieving blessing of freedom. Mehmet Akif
drew attention to the enlightened principles of struggle in Islamic culture and told clearly to his
contemporary about usefulness of practical struggle and activity for freedom. Mehmet Akif was fully
aware of the material and spiritual conflicts of the people of his time. His verses rejected the concept
of decay. He always hankered after the benefits of struggle and moving forward.
Real poets love humanity; they constantly convey messages for the sake of human pride. After
analysing evil and brutal animal- like men and their clans, they clearly proclaim that these all
wrongdoers are enemies of humanity. They have no link with the God given goals to humanity. Poets
who believe in sublimation of humanity remain in search of that Man who can care for the safety of
other human beings and human values in a rotten society. That’s why the great poet Mevlana
Celaleddin Rumi in one of his Gazals from Devan e Shams Tabriz declares that, in a society full of
brutal people he has a desire for real human being (13).
This human being is occasional in a society full of brutal men, therefore finding him is a need of
his age. In the poetry of the great Turkish poet Mehmet Akif s poetry, we also find the desire of such a
man for playing his role in making the world habitable for human beings. The gist of the message in
his poetry collections is very simple, he is of the opinion that Islamic teachings can take humanity to
the heights of greatness. His poetry takes essences from the teachings of Quran and practices of the
Profit of Islam. These teachings suggest that Man has to bow only in front of God. It is inevitable for
him to reject false powers of the Pharos of their age. If he owns God, he becomes fearless. So, in this
perspective Mehmet Akif` s message in his anthem is clear and gives food for thought. He says
Korkma (14).
The use of language in national anthems is a source of awareness. Through them, poets show to
their nations, pictures of their glorious past and high status. They also predict their bright future. Epic
songs during ancient wars were used for boasting the morale of the soldiers. These poems used to
mention the greatness and strength of their homeland.
Muhammad Akif poems are full of his Muslim beliefs. He depicted in his poetry his creeds about
Toheed, Prophet sayings, Khilafat, Jihad, and Muslim History. In the poems by Muhammad Akif,
Allah is mentioned at various places. The concept of Toheed has been highlighted in them. The
blessings of the Kalima Tayyba have been painted in it. In his poetry Mehmet Akif often second his
rationales with the help of Quranic verses and sayings of the Prophet Muhammad (Peace be upon
him). At places in his poetry, we come across the words like Insha Allah, Ma sha Allah, Allah hu
Akbar, La Ila, Allah Allah. In it the echoes of the slogan of Allah Akbar are also heard. By referring
to various Mosques the prayers for freedom of slave land are wished. Help has been sought from the
Messenger of God to get rid of national problems. The national anthem written by him is rich as far as
national cultural references are concerned. In İstiklâl Marşı we can trace echoes of Mehmet Akif’s that
ideology which is capable of instilling a spirit of freedom in the hearts of his readers.
The concept of unity of all Muslim nations is a pivotal concept which doesn’t suit western big
powers. So, they by their Machiavellian policies created divisions among Muslim people and by
weakening them they snatched vast lands from them. They attacked two big Countries Muslim India
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and Turkey under Caliph and divided them into various parts. It is an obvious fact that the Muslim
nations which were enslaved during the spans of eighteenth, nineteenth and twentieth centuries were
the victims of their own deep internal social and political divisions. Viewing the miserable conditions
of Muslim nations Mehmet Akif raised the slogan of unconditional unity and sympathy for each other
among the people of a nation for its survival. Achieving unity under a religion and under a flag is the
essential notion of thought in Mehmet Akif s poetry and prose. He was of the opinion that if Turkish
people want to remain free for ever, they must work for the achievement of their unity by becoming
sympathetic to each other.
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Seni ancak ebediyyetler eder istlab.
«Bu, taşındır» diyerek Ka'be 'yi diksem başına;
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ﺣﺐ ﻭﻁﻦ ﺯ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ
ﺧﺎﺭ ﻭﻁﻦ ﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ
ﻳﻮﺳﻒ ﮐہ ﺑہ ﻣﻠﮏ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺣﺷﺎﮨﯽ ﮐﺮﺣ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮔﺪﺍ ﺑﻮﺣﻥ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ
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(11) Istiklal Marşı

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

(12) letter to Asim."
Mehmet Akif also appreciate Iqbal s Thought in Safhat
Diyordu şairi Hind'in o feylesof İkbal:
"Heyecfuıa verdi gönülleri,
Heyecanlı sesleri gönlümün;
Ben o nağmeden müteheyyicim:
Ki yok ihtimali terennümün. "
Benim de kalb-i harahırnda duyduğum hicran,
Henüz duyulmadı mızrabımın lisfuıından.
(13) Mevlana Celaleddin Rumi Devan e Shams Tabriz.
ﺣی ﺷﻴﺦ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﮨﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﮔﺮﺣ ﺷﮩﺮ
ﺍﺯﺣﻳﻮ ﻭﺣﺣ ﻣﻠﻮﻟﻢ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﺍٓﺭﺯﻭﺳﺖ
(14) Safahat, P.509
"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. "
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AZERBAYCAN EDEBİYATINDA MARŞ TÜRÜNÜN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MARCH GENRE IN AZERBAIJANI
LITERATURE
Salide ŞERİFOVA

Abstract
The existence of the march genre, which is closely related to wars and marches, in both music
and literature, gives grounds to speak of this genre as a syncretic genre. Marsh, as a syncretic genre,
attracts our attention in two ways: as a genre of poetry and music. Marches are held not only on the
battlefields, but also at various state ceremonies, holidays, various marches and so on. The use of this
genre increases the interest. The emergence of the anthem genre in our national literature has been
reflected in the change of national consciousness of the Azerbaijani people, in the elimination of the
syndrome of losing the memory of the nation. We are witnessing that this factor is relevant in three
periods of the history of our people: 1918-1920 (covering the period of the Azerbaijan Democratic
Republic), 1988-1991 (covering the period of the Azerbaijan National Liberation Movement in the
Azerbaijan SSR) and 2016-2020 (covering the April wars and the Civil War). The marches created
during these periods attract attention with the fact that the subject matter expressed in them becomes a
reality. The march genre, reflecting a number of features and aspects of the period of its creation,
important ideological, socio-political changes, calls the people to the struggle for independence and
freedom, the rise of patriotism.
Key Words: Anthem, syncretic genre, anthem as a genre of poetry, anthem as a genre of music,
socio-political lyrics
GİRİŞ
Batı kökenli marş türü, 20. yüzyılın başlarında edebiyatımıza girmeyi başardı. Senkretik bir tür
olarak marştan bahsettiğimizde marş iki şekilde dikkatimizi çeker: bir şiir ve müzik türü olarak. Bir
tür olarak edebiyatta yeri olan marşın toplumda bir müzik türü olarak sunulduğu açıktır. Marşın 4/4
(nadiren 2/4 veya 6/8) hücrede kesin ritmi olan bir müzik türü olarak sunulduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Bir müzik türü olarak yürürken, savaş alanında savaşan insanların hareketlerini senkronize
etmek için yürüyüşler yaratma ihtiyacını ve arzusunu gösteren insanların hareketlerini, toplu
yürüyüşleri senkronize etmeye hizmet eder. Halkın mücadeleci ruhunu yansıtan marş, müzikal ve
edebi bir tür olarak aynı amaca hizmet etmektedir.
Marşın bir müzik türü olması, bu tür eserlerde çok çeşitli tekrarlara yol açmaktadır. Marşın
özelliklerinden biri, sanatsal bir ifade aracı olarak tekrarın tercih edilmesidir. Tekrar, aynı ve kafiyeli
kelimelerin mantıksal vurgusunu güçlendirmek, fikri güçlendirmek, duygusal etkiyi ve ahengi
artırmak için şiirdeki kelime ve deyimlerin tekrarıdır. Marşlarda anaphora ve epiphora gibi tekrarların
kullanıldığını görüyoruz. Marşlarda tekrarların kullanılması, şenlikli bir ruh hali yaratmaya hizmet
eder. Örneğin, sözleri ve müziği Üzeyir Hacıbeyov'a ait olan “Milli marş” veya “Azerbaycan Milli
Marşı” (1917)'nda tekrar dönemi kullanılmıştır:
Giriniz meydana sanki şir,
Elinizde kılıcla tir,
Dilinizde olsun bu zikr,
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Ya allah, Ya allah, Ya allah.
(Giriniz meydana sanki şir,
Əlinizdə şəmşir ilə tir,
Dilinizdə olsun bu zikr,
Ya allah, Ya allah, Ya allah.)
“Ay allah, Ay allah, Ay allah” kelimelerinin yan yana kullanılması bir epifora olarak dikkat
çekmektedir. Üzeyir Hacıbeyov'un “Milli mars” ya da “Azerbaycan milli marşı”nın 1920 Nisan
olaylarından sonra yasaklandığını belirtmek gerekir. Marşın sözleri, tarihi unutmadan milli birlik ve
mücadeleye çağrılarıyla dikkat çekiyor. Böylece, “marşlar, savaşan ordu personelinin ruhunun oluşumunu
ve askerin psikolojisini etkileyerek ihtişamını ve mucizevi gücünü korudu.” (Hüseynov, 2017, s.6)
Marş, bir şiir örneği ve bir müzik türü olmasının yanı sıra, ifade ettiği sözler ve ona eşlik eden
müzikle kişinin özgüvenini artırabilir, Zafere güven duyarak, ulusal birlik ve vatanın korunması
çağrısında bulunur. Şiirsel bir örnek olarak yürüyüş, yalnızca zafer ve kendine güven konusunda
iyimserlik yaratabilecek şiirsel kelimelerle ifade edilir. Bu özelliği marşın şiirin ayrılmaz bir parçası
haline geldiğini göstermekle birlikte bir şiir türü olarak da ayırıcı bir özelliğe sahiptir. Akademik İsa
Həbibbəyli marşın xüsusiyyətlərinə toxunarkən, marşın həm də təntənəli üslubda yazılmasını qeyd
etmişdir: “təntənəli üslubda yazılan, ictimai həyatın ayrı-ayrı sahələrinə aid olan, həyəcan və
səfərbərlik ifadə edən şeir, yaxud mahnıya marş deyilir.” (Habibbeyli, 2007, s.495)
Doktor, şair, besteci Şahin Musaoğlu, marşı “meydan okuma” olarak kabul ederek, marşın sözleri
ile eşlik eden müziğin ona hitap etmesine birbiriyle bağlantılı olmasına “marşı şiir olarak mı
yazıyorsunuz yoksa yazılan şiir fikrinden yola çıkarak bir tür mü seçiyorsunuz?” sorusuna verdiği
yanıtı açıkladı: “Şiir fikri hangi türe benziyorsa, bu türü seçiyorum.” Bu düşüncelerle önce Şahin
Musaoğlu, şiirsel bir örnek yazdı ve daha sonra buna göre müzik besteledi.
Azerbaycan halkının tarihinin üç döneminde marşın daha aktif bir şekilde geliştiğine tanık
oluyoruz. Birinci dönem 1918-1920 yıllarına denk gelmektedir. Bu dönem, yani 1918-1920,
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişme dönemini kapsamaktadır. Marş, yirminci
yüzyılın başlarında Azerbaycan halkının ruhunda gerçekleşen milli mücadeleyi yansıtıyor. Özellikle
ordu marşlarının bir dizi halinde düzenlenmesi tesadüf değildir. Örneğin 1919'da yayınlanan “Ordu
marşları” kitabı, Ali Kami, İsmail Hakki, Ahmed Kamal, Namig Kamal, Zülfügar Bey ve diğer
yazarların ordu marşlarını içermektedir. Ordu marşları dediğimizde onları askeri marşlar olarak kabul
etmeliyiz. Alhan Memmedov, ordu marşlarını toplum tarafından kabul görmesiyle birlikte derin
algılanma faktörüne de değindi: “Ordu marşlarının ortaya çıkması ve bunların kitapçıklar halinde
toplanması ve yayınlanması, ordunun vatan için, marşlar ve harp marşlarının ordu için öneminin iyi
anlaşıldığını göstermektedir.” (Mammadov, 2003, s.57-58)
Ahmed Kemal'in çağrı ruhu, seferberlik ruhu, Vatanı kurtarma çağrısı “Taraneyi-Vatan”
(“Təraneyi-Vətən”) marş örneğinde dikkat çekiyor. Yazar “Haydi, feryatına gel! Vatanın yardımına
gel!” söyleyerek, vatana yardım etmeye, düşdüyü dardan kurtulmak için çağırış ediyor:
Vatan elden gidiyor,
Bize feryad ediyor.
Yetiş imdada diyor,
Yürü, feryadına gel!
Vatan imdadına gel! (Kamal, 1907, s.4)
(Vətən əldən gediyor,
Bizə fəryad ediyor.
Yetiş imdadə diyor,
Yürü, fəryadına gəl!
Vətən imdadına gəl!)
“Ahmed Kemal'in “Taraneyi-Vatan” (“Təraneyi-Vətən”) şiiri, akışkanlığı, çağrı ruhu,
seferberliği, coşkusu ve duygusallığı ile gerçek bir yürüyüş olmasıyla ideolojik ve sanatsal bir

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

815

mükemmelliğe sahiptir. Şairin okuyucuları, perişan Vatan'a şiirsel bir manifesto etkisi yapmasına
yardımcı olmaya çağırıyor.” (Haşimli, 2011, s.200)
Abdul Rahman Dai'nin 1919 yılında “Askeri Şarkılar” (“Əsgəri nəğmələr”) başlığıyla yayınlanan
kitabı (Abdulov Rahman Abdul Rahmanoğlu) askeri marşlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyona
yansıyan çeşitli yazar ve derleyiciler tarafından yazılan ordu marşlarının, milletin bağımsızlık
ideolojisinin evriminde özel bir yeri vardır. Bu da Cumhuriyet döneminde ordu marşı yani askerî marş
gibi bir edebî türe duyulan ihtiyacın, halkın millî düşüncesinin uyanışı ile ilişkili olduğunu teyit
edebilmiştir. Bu dönemde topluma sunulan “Ordu marşları”, “Asker şarkıları” ve diğerleri. marş
setleri, görüşümüzün görsel bir kanıtıdır.
İkinci dönem, 1988-1991 yıllarını kapsayan Azerbaycan Milli Kurtuluş Hareketi sırasında ortaya
çıkan marş örnekleri, zenginliğiyle dikkat çekiyor. Bu dönemde yazılan marşlar, Azerbaycan halkının
özgürlük çağrılarıyla yakından bağlantılıydı. Azerbaycan halkının bu tarihi döneminde meydana gelen
sosyo-politik olaylarla bağlantılıydı. Örneğin, 1988'de Topkhana'daki olaylar, 1988-1989'da
Azerbaycanlıların Batı Azerbaycan'dan (Ermenistan) sınır dışı edilmesi, 20 Ocak 1990 trajedisi 19-20
Ocak 1990 gecesi vb. Azerbaycan halkının bu trajedilere karşı itaatsizliği, mücadele ve devleti
koruma çağrıları da bu dönemin marşlarında geçerlidir. Sözleri Halk Şairi Vahid Aziz'e ait olan ve
bestesi Halk Sanatçısı Eldar Mansurov'a ait olan “Azerbaycan Ordusu” marşı da bu dönemde
bestelenen marş kadar ilgi çekicidir. Halkın geçmişe duyduğu sempati ve geleceğe yönelik umudun
yanı sıra yürüyüş, Azerbaycan Ordusu'nun zafer çağrısını da yansıttı:
Sesimizde halkımızın var sesi.
Ordumuzda ülkemizin nefesi.
Yer titretsin, yer oynatsın darbesi
Azerbaycan Ordusunun Darbesi,
Azerbaycan toprağının kükremesi.
(https://www.youtube.com/watch?v=dhVd3tnfIIg; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Səsimizdə xalqımızın var səsi,
Hərbimizdə yurdumuzun nəfəsi.
Yer titrətsin, yer oynatsın zərbəsi
Azərbaycan Ordusunun zərbəsi,
Azərbaycan torpağının nərəsi.)
Halk Şairi Bahtiyar Vahabzadeh ve müzik bestecisi Halk Sanatçısı Emin Sabitoğlu'nun
“Azerbaycan askeriyiz” (“Azərbaycan əsgəriyik”) marşındaki sözler, tarihi geçmişiyle gurur duyan
insanların devlet geleneğini yaşatma mücadelesini göstermektedir:
Azerbaycan toprağında büyüdük biz,
Tarihlerin sehifesinden geliyor sesimiz.
Bir düşmana boyun eğmedi Oğuz neslimiz,
Dedelerin kanı akar damarımızdan,
Azerbaycan askeriyiz, bu ada kurban!
Bu ada kurban, hey! Bu ada kurban!
Azerbaycan askeriyiz, bu ada kurban!
(https://www.youtube.com/watch?v=0stIZrZpyJA; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Azərbaycan torpağında boy atmışıq biz,
Tarixlərin o tayından gəlir səsimiz.
Bir düşmənə baş əymədi Oğuz nəslimiz,
Babaların qanı axır damarımızdan,
Azərbaycan əsgəriyik, bu ada qurban!
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Bu ada qurban, hey! Bu ada qurban!
Azərbaycan əsgəriyik, Bu ada qurban!)
Üçüncü dönem, Nisan 2016 yıl muharebelerinden (Azerbaycan Ordusunun yerel
muharebelerdeki zaferleri) 2020 yıl Vatanseverlik Savaşı'na (Ermeni ordusunun imhası) kadar sürer.
Bu dönemde, bir dizi yeni marş yaratılır. Sözü ve müziği Hacı Mehtab'a ait olan "Zafer Marşı", devlet
geleneğinin sürdürülmesi ve korunması çağrısı olarak son dönemde ilgi çeken bir marş örneğidir. Bu
tür marşların ortaya çıkması, bu türün hala kamu yararına olduğunu doğrulamaktadır. “Zafer
marşı”nın sözlerine dikkat ettiğimizde, marşın çağrısına, ciddiyetine ve coşkusuna tanık oluyoruz.
“Zafer marşı”ndakı çağrı “Hadi, koç yigitler, hadi ireli.” Marşın sözlerine dikkat edildiğinde son
nakarata “hadı” denir ve bir yere gitmek veya bir iş kurmak için çağrı veya emir olarak kullanılır.
Marşlarda “hadı” çağrısının çok kullanıldığı, “Zafer marşı”nda ise çağrı anlamında kullanıldığı
belirtilmelidir. Marşda ulusal uyanış ve seferberlik ruhu ifade ediliyor:
Vatandan pay olmaz sloganımız var.
Bizim Karabağ tek diyarımız var,
Tarih boyunca yenilmedik biz,
Düşmanın önünde çökmemişik diz.
Düşmanın pnünde eğilmedik biz.
Gayretine kurban ey vatan oğlu,
Hadi, köç igidler, hadi ireli.
Zafer ezimli savaşa doğru
Hadi, köç igidler, hadi ireli.
(https://www.youtube.com/watch?v=OKnRvTIouzk; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Vətəndən pay olmaz şüarımız var.
Bizim Qarabağ tək diyarımız var,
Tarixlər boyunca yenilmədik biz,
Düşmənin önündə cökməmişik diz.
Düşmənin önündə əyilmədik biz.
Qeyrətinə qurban ey vətən oğlu,
Haydı qoç igidlər haydı irəli.
Qələbə əzmilə döyüşə doğru
Haydı qoç igidlər haydı irəli.)
Marş türünde yazılan örneklerin son yansımalarında “hey”, “hadi” vb. nidaları, “yol ver”, “ileri”
vb. kelimelerin işlenilmesi dikkat çekiyor.
Abdulla Şaik'in milli birlik çağrısı yaptığı “Marş”ında, milli birlik çağrısı yazarın “ileri, hadi”
gibi konuşmalarına da yansıyabilir:
Birleşelim, türk oğlu, bu yol millet yoludur,
Ünle, zaferle, ihtişamla tariximiz doludur.
Yürüyelim ileri, hadi, millet askeri,
Geçmişimiz şan, zafer, durmayalım biz geri. (Açıq söz, 1918)
(Birləşəlim, türk oğlu, bu yol millət yoludur,
Ünlə, zəfərlə, şanla tariximiz doludur.
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Yürüyəlim irəli, haydı, millət əsgəri,
Keçmişimiz şan, zəfər, durmayalım biz geri.)
Abdulla Şaik, milletin şanlı tarihine değindi, onları geçmişi unutmadan ileri adım atmaya ve
savaşmaya çağırdı. Yazar, yurttaşlarına itirazını vurgular:
Haydı, yola çıkalım, haksızlığı yıkalım,
Turanda gün doğunca zülmetle çarpışalım! (Şaikane yad et, 2006, ss.2)
(Haydı, yola çıxalım, haqsızlığı yıxalım,
Turanda gün doğunca zülmətlə çarpışalım!)
Sözleri Celal Kurbanov'a, müziği Yaşar Bakhish'e ait olan “Asker Marşı”nda devletin gücü ve
ulusun birliği ciddiyetle yeniden canlandırılıyor. “Asker Marşı”nda, ulusal bağımsızlık ve özgürlük
çağrısı, halkın ve vatanın bütünlüğü, ulusal birlik mücadelesi yansıtılır:
Başkomutan'ın emrini bekliyoruz
Kahraman askeriz, Alp erenlerik.
Yurtları düşmandan özgür ederiz,
Vatan uğrunda candan keçerik
Üç renkli bir bayrakla gedek ileri.
Ey Ana yurtumun, yiğit askeri
Helal olsun sana sütü annenin
Yaşaşın her zaman Azerbaycan'ım!
(https://www.youtube.com/watch?v=J-rqDtxWfHo; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Ali Baş komandanın, əmrin gözlərik
Qəhrəman əsgərik, Alp ərənlərik.
Yurdları duşməndən azad edərik,
Vətənin uğrunda candan keçərik
Üç rəngli bayraqla gedək irəli.
Ey Ana yurdumun, igid əsgəri
Halal olsun sənə südü ananın
Yaşasın hər zaman Azərbaycanım!)
Son dönem marşlarında marş ve müzik türlerinin karışımı belirgindir. Marş ve rock, marş ve rap,
marş ve taverna vb. gibi müzik türlerinin karışımı. Örneğin sözleri ve müziği Talib Masalı'na ait olan
ve milli mücadeleyi yansıtan “Azerbaycan Askeri”, marş ve rap karışımını yansıtan bir marş olarak
dikkat çekiyor. Bu karışıklık elbette marşın bir müzik türü olarak sunumunda da görülebilir.
Hem size liderimize çok inanımız.
Önde alınası intikamımız
Azerbaycanımız güçlü yumruka dönmüş
Bak nehayet ki, şimdi birik hepimiz.
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Yerler titretdi saldırıları,
Düşmanın bak çöktü dizleri,
Yurtumuza getir zaferi
Haydi Azerbaycan askeri.
(https://www.youtube.com/watch?v=0x5higvqfjk; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Həm sizə rəhbərimizə çox inamımız
Qarşıdadı alınası intiqamımız
Azərbaycanımız güclü yumruğa dönmüş
Baxın nəhayət ki, indi birik hamımız.
Yerlər titrətdi həmlələri,
Düşmənin bax çökdü dizləri,
Yurdumuza gətir zəfəri
Haydı Azərbaycan əsgəri.)
Talib Tale'nin “Azerbaycan Askeri” marşı vatanseverlik, mücadele ve kararlılık ruhunu
barındırmayı başardı.
Marş türünün müziklerinde rock unsurlarının kullanımı da önemlidir. Marş ve rock unsurlarının
sentezinin yanı sıra, son dönemde ortaya çıkan Nur grubu, Narmin Kerimbayova, Ceyhun Zeynalov
(Jin) tarafından dile getirilen “Ateş” marşı, bağımsızlık mücadelesine çağrıda bulunuyor:
Karabağım düşmüş dara,
İntikam için çağırıyor bizi.
Sıkı sarılın silahlara,
Yok edilsin düşmanın izi.
Ateş, ateş hedefe,
Zafer, zafer her defe
Nefret, nefret, nefret düşmana,
Secde, secde, secde Vatan'a
(https://www.youtube.com/watch?v=slnTQTZRRpw; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Qarabağım düşüb dara,
İntiqama çağırır bizi.
Sıx sarılın silahlara,
Qoy məhv olsun düşmənin izi.
Atəş, atəş hədəfə,
Zəfər, zəfər hər dəfə
Nifrət, nifrət, nifrət düşmənə,
Təzim, təzim, təzim Vətənə)
Şarkıların marş haline getirilmesi veya halk tarafından marş olarak kabul edilmesi süreciyle
karşılaşmak mümkündür. Örneğin sözleri Halk Şairi Bahtiyar Vahabzade'nin, müziği Halk Sanatçısı
Emin Sabitoğlu'nun “Yaşa, yaşa Azerbaycan” Güney Azerbaycan'da bağımsızlık için savaşan
halkların marşı oldu. Güney Azerbaycan'daki diğer marşlarla birlikte “Yaşa, yaşa Azerbaycan” şarkısı
“Güney Azerbaycanın Milli Marşı” olarak kabul ediliyor:
Biz tarihe sığınmadık,
Dün vardık, bugün varız.
Biz dostluğa güvenerek,
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Geleceğe adım attık.
Azerbaycan, Azerbaycan.
Azerbaycan, Azerbaycan.
Azerbaycan, Azerbaycan.
Yaşa, yaşa, Azerbaycan
(https://www.youtube.com/watch?v=-_FzCTsjCRw; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən vardıq, bugün varıq.
Biz dostluğa güvənərək,
Gələcəyə addımladıq.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, Azərbaycan)
Bu süreç, bir başka şarkının marşa dönüşmesiyle kendini gösterdi. Örneğin Üzeyir Hacıbeyov,
Ahmed Cevad'ın 1914'te yazdığı “Çırpınırdı Karadeniz” adlı şiirine 1918 yılında müzik bestelemiştir.
Azerbaycan'da herkes tarafından sevilen bu musiki örneği, ümumtürk ideologiyası taraftarları
tarafından bir marş olarak değerlendirilmektedir:
Dost elinden esen yeller,
Bana şiir, selam söyler.
Olsun turan bütün eller
Kurban Türkün bayrağına!
Yol ver Türkün bayrağına!!! (Cavad, 2005, ss.140)
(Cavad, 2005, ss.140)
(Dost elindən əsən yellər,
Bana şeir, salam söylər.
Olsun turan bütün ellər
Qurban Türkün bayrağına!
Yol ver Türkün bayrağına!!!)
Türkiye veya Azerbaycan'da şiirsel örneklerin marşa dönüşmesi, Azerbaycan ve Türk marşlarının
yakın gelişimine yansır. Örneğin, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından düşman işgalinden
kurtarılması şerefine Nuri Paşa'ya adanan “Kafkas İslam Ordusu Marşı” bu konuda dikkat
çekmektedir. Sözleri Neriman Hesenzadeh'e, müziği Ali Behbudzadeh'e ait olan “Kafkas İslam
Ordusu Marşı” da kardeş halkın askeri yardımını canlandıryor:
Türk savaş bayrağında
Doğan aya, hilal'e bak.
Bu savaşa, bu zafere,
Şu şanlı ihtişama bak.
Sallanan Türk Bayrağı
Bağımsızlıktan bilgi verir.
Türkün şanlı tarihine
Zaman er oğlu er verir.
(https://www.youtube.com/watch?v=u3CbCnncE5s; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Türkün döyüş bayrağında
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Doğan aya, hilala bax.
Bu yürüşə, bu zəfərə,
Bu şanlıca cəlala bax.
Dalgalanan Türk Bayrağı
İstiklaldan xəbər verir.
Türkün şanlı tarixinə
Zaman ər oğlu ər verir.)
Azerbaycan marşlarının Türk marşlarıyla yakın ilişkisi her zaman kendini göstermiştir. Müziği
Cavanşir Guliyev'e, sözleri Ali Kami'ye ait olan “Asker Marşı” bu geleneğin devamını
göstermektedir. “Asker Marşı” ile Rufat Bey'in (1820-1888) bestelediği "Alay Marşı"nın aynı olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu faktör, Azerbaycan milli marşlarının ve Türk milli marşlarının birbiriyle
ilişkili gelişiminin bir göstergesidir. Yemen'deki savaş (1871-1872) sırasında bestelenen “Alay
Marşı”nın 1919'da yayınlandığı bir gerçektir.
Azerbaycan halkının milli şuurunda dikkatlerden kaçmayan “Asker Marşı”nın müellifi,
müellifinin aydınlatılması ve yanlış bilgilendirilmesi konusunda ihtilaflarla karşı karşıyayız. “Asker
Marşı”nın Osmanlı Ordusunda icra edilen “Alay Marşı” ile aynı olduğu bilim ve edebiyat camiasında
teyit edilmiştir. Ancak “Ölümsüzlük Anıtı” (“Ölməzliyə abidə”, 2010) kitabında “Askerin Marşı”nın
yazarının başka bir yazara ait olduğunu, yani marşın yazarı Ahliyat Süleymanov'un (Orkhan
Jabrailova, 2010) olduğunu görüyoruz.
“Azerbaycan askeri” marşının sözlerinin kendisine bir asker tarafından verildiğini ve marşın da
sözlerinin askerin dedesinden duyulduğunu söyleyen Cavanşir Guliyev'in sözlerini yorumlayan Aydın
Öğüt, bu benzerliği mesele olarak gördüğünü söyledi. Elbette: “Cevanşir Quliyev anlatıyor; 1990
yılında Karabağ da cephedeyken bir asker yanıma gelip “Biz milli kurtuluş savaşımızda bile Rus
askeri marşlarını söylemekten bıktık, ne olur bize kendi marşlarımızı besteleyin” dedi ve bana bu
marşın sözlerini verdi. Ona nereden bulduğunu sorduğumda asker, bana “…eskiden bunu dedem hep
bize söylerdi” dedi. Bu sözleri çok beğenen besteci bir marş bestelemiş ve Azeri dostlarımın bana
söylediğine göre bu marş hit parçalardan daha popüler hale gelmiş, dillerden düşmeyip düğünlerde
bile söylenmiş. Bu marşın adı “Asker Marşı”dır. Aynı marş ülkemizde de Rifat Bey (1820-1888)
tarafından Alay Marşı ismiyle Yemen Savaşı sırasında bestelenmiştir. (1871-1872)...Sonuc olarak
söylemek isterim ki; kültürü, tarihi ve özü aynı olan iki kardeş ülkenin her konuda olduğu gibi, askeri
müzikte de birçok ortak noktası ve benzerliği vardır, olacaktır da. Böyle olması çok normaldır.”
(http://www.musigi-dunya.az/new/added.asp?action=print&txt=133; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
Aydın Öğüt, müzikte benzerlikler olduğunu belirtmekle yetindi. “Askerin Marşı” marş temposunun
bestecinin müzik doğaçlamasının bir göstergesi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Böyle bir olay
genellikle müzik eserlerinde bulunur. Besteci Javanshir Guliyev'in doğaçlaması ilginçti. “Asker
Marşı”nın marş türüne tekabül etmesi, başka bir şekilde icra edilmesine izin vermemektedir. Yani bu
marşı eğlenceli bir ritimle veya muğam sesiyle söyleyemeyiz. Şiir örneği olarak marş şiir şeklinde
yazılmıştır. Marşa aid cağrı, sesleyiş kendini gösteriyor.
Vatan beni yetiştirdi, bu ellere yolladı.
Bu toprağa kurban deyib, Allah’a ısmarladı.
Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle Vatana
Sütüm sana helal olmaz, san baş eysen düşmana
Marş, ileri ! Marş ileri,
Azerbaycan askeri!
Dönmez geri, dönmez geri,
Azerbaycan əskeri!
(https://www.youtube.com/watch?v=7GB06noZLbY; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Vətən məni yetişdirib, bu ellərə yolladı,
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Bu torpağa qurban deyib, Allaha ismarladı.
Boş oturma, çalış dedi, xidmət eylə Vətənə,
Südüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə
Marş, irəli ! Marş irəli,
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri,
Azərbaycan əsgəri!)
“Azerbaycan askeri” marşı, derin içeriği ve şiirsel özellikleri ile dikkat çekiyor. Yürüyüş,
anavatanın, devletin, ulusal kimliğin ve birliğin korunması için yerli toprakların kurtarılması
çağrısında bulunuyor.
Araştırmacılar, Azerbaycan marşlarının Türk marşlarıyla yakından bağlantılı olarak gelişmesinde
temel faktörlerden birinin ortak bir dilde yazılmış olmaları olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin Alhan
Memmedov, Yavuz Akpınar'ın Türkiye'deki Ali bey Hüseyinzadeh arşivlerinde bulunan “Kahraman
Türk Askerine” marşına atıfta bulunarak, “Muhammed Hadi, “Kahraman Türk Askerine” şiirinde
Azerbaycan ve Anadolu Türkçesi ortaklığını kullanmıştır. Sonuç olarak şiir hem marş türüne uygun
olarak hem de Azerbaycan ve Anadolu Türkçesinde sanatsal ve estetik açıdan ağırbaşlı, sağlam,
anlaşılır, vatansever ruhlu, militan ve muzaffer bir eser olarak ortaya çıkmıştır.” (Memmedov, 2019,
s.51)
Türk oğluyuz, Osmanlıyız,
Namusluyuz, vicdanlıyız.
Tariximiz meydandadır;
Dünya bilir ki, sanlıyız.
Yavuz Akpınar, M. Hadi'nin marşının çağrı ruhu içinde olduğuna değinerek şunları yazdı: “...bu
da bize askeri marşların xalq yığınları üzerinde olduğu kadar, aydınlar arasında da coşkunluk
yaratdığını, Azerbaycan toplumunun o dönemde yaşadığı sevinc və bahtiyarlığı, kendine güven
duyğusunu peşikdirdiyini göstermekdedir.” (Akpınar, 2007)
Azerbaycan milli himninin önce marş sonra himn olması, sosyo-tarihsel süreçler içerisinde ortaya
çıkan marşın milli bağımsızlık fikrini, devlet geleneklerini ve eğilimlerini yansıtmasından
kaynaklanmaktadır. Himnlerin, marşların, askeri türkülerin ve şarkıların içeriklerinin askeri, devrimci,
dini ve devlet açısından önemi, onları içerik ve tema açısından farklı kılmaktadır. Himnler, marşlar,
askeri şarkıları ve ilahiler, insanlarda kahramanlık ve vatanseverlik duygularının oluşmasını teşvik
eden niteliklere sahip olmalarına, toplumsal yapıya ve uluslararası meselelere karşı tutumlarını ifade
etmelerine rağmen, birbirlerinden farklılık göstermiştir. Şiirsel örnekler, tüm edebi örnekler gibi,
insanın manevi ruhunu yetiştirmeyi, anavatana, insana, çevreye hizmet etmeyi, çıkarlarını korumaya
çağırmayı, canlı ve cansızlara karşı sevgi ve özen duygularının,yaşam ortamının oluşumunu
amaçlamaktadır.
Devlet olmanın özelliklerinden biri olan Ulusal marşın marşlara dönüşmesi ilginç bir edebi süreç
olarak dikkatlerden kaçmaz. Literatürde Ulusal marş ve marşla ilgili aynı yaklaşımın yanlış olduğu
araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır: “Ulusal marş ve marşı eş anlamlı kelimeler olarak ele almak
yanlış.” (Habibbeyli, 2007, s.495) Bu faktör göz önüne alındığında, “himnler daha genel olduğu ve
marşların belirli bir alanı kapsadığı” belirtilmelidir. (Habibbeyli, 2007, s.495) Büyük besteci Üzeyir
Hacıbeyov ve şair Ahmed Cevad tarafından 1919 yılında bestelenen “Azerbaycan Marşı”, 27 Mayıs
1992 yıl 'ta kabul edilen “Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Marşı Hakkında” Kanuna göre
Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Marşı olarak kabul edildi. 1919-1920 yıllarında bağımsız
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ulusal Marşı taslağı hazırlanmış olmasına rağmen, sosyo-politik olaylar,
yani Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Bolşevikler tarafından 27 Nisan 1920'de yıkılması, ve
Azerbaycan'da iktidarın ele geçirilmesi, besteci Üzeyir Hacıbeyov ve şair Ahmed Cevad'ın
“Azerbaycan Marşı”nın yasama düzeyinde kabulüne izin vermedi. “Azerbaycan Marşı” 1919 yılında
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“Milli Şarkılar” kitabında “Vatan Marşı” adı altında yayımlanmıştır. Müziği daha sonra Üzeyir
Hacıbeyov tarafından bestelendi:
Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey, kahraman evladın şanlı vatanı!
Senin için can vermeye hepimiz hazırız!
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz!
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu!
Kendini feda eden asker,
Her biri kahraman oldu!
(https://dim.nmr.az/himn.php; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!)
Başlangıçta bir marş olarak oluşturulan “Azerbaycan Marşı”, ulusal bağımsızlığın ve ulusal
birliğin sembolü olarak ulusun devlet simgelerinden biri haline geldi.
Son zamanlarda, İnternet kaynakları, özellikle marş türünün geliştirilmesi ve yaygın olarak
kullanılmasında önemli hale geldi. Nisan 2016'daki çatışmaların ardından yapılan marşlar, askeri
şarkıları internet kaynakları aracılığıyla yayılıyor. Örneğin, “Zafer Marşı”, “Ateş”, “Azerbaycan
askeri” vb. marşların internet kaynaklarında yönelik yayınlanması marşların gelişimsel bir özelliği
olarak düşünülmelidir. Halk Şairi Sabir Rüstemhanlı'nın asker-yurtsever duygularını çağrıştıran
şiirinden bestelediği “Milletim” şarkısı internette dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Müziği
Elçin Caferov'a ait olan “Milletim”in şiirsel örneği, hem müzik türü hem de metin açısından bir marş
halini almıştır:
Dedelerin cesur ruhu dirildi,
Hayat bize Vatan için verildi.
İntikam diyor Türk hafızası - onurumuz,
Kurban getsek helal olsun kanımız!
(https://publikxeber.com/117384.html; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(Babaların igid ruhu dirildi,
Ömür bizə Vətən üçün verildi.
Qisas deyir türk yaddaşı - şanımız,
Qurban getsək halal olsun qanımız!)
Rahmetli hocamız Vagif Arzumanlı, “Milletim” şiirini, yansıttığı sorunlar nedeniyle Ulusal
marş'a benzetmiştir: “Marş”, “Allah bu milletten ne eksik etdi?”, “Milletim”, “Bu millet ölmeyi
bacaryor hale”, “Türk xalkı “Hayır!” diyor”, “Meydan Özlemi” yazarın millete, millete olan inancını
yücelten, kimsenin önünde eğilmeyecek vatanın ve milletin gücünü yücelten bir marş gibidir.”
(Arzumanlı, 2013, s.20)
“Vur, komutan, vur!” sloganın son dönemde yazılan şiirsel örneklerde kendine yer bulması ve
dolayısıyla savaşçıları savaş meydanında savaşmaya çağırması kendini göstermektedir. Örneğin, söz
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ve müziği Elçin Meherremov'a ait olan “Vur, comutan”, sözleri Kemale Hajiyeva'nın, müziki Anvar
Sadigov'un müziği olan “Vur, Komutan!” gibi müziki örneklerinde “vur, komutan, vur!” slogan kimi
atıldı. Sözleri ve müziği Elchin Maharramov'a ait olan “Vur Komutan” marşında, “Vur Komutan, vur
Komutan!” gibi slogana benziyor:
Şimdi birlik olma zamanı!
Şimdi zafer zamanı!
Vur Komutan, vur komutan!
Düşmanın ruhunun evinden.
Vur Komutan, güç senin!
(https://www.youtube.com/watch?v=OzJnb-SJbJA; Erişim Tarihi: 13.06.2021)
(İndi birlik zamanıdır!
İndi zəfər zamanıdır!
Vur komandir, vur komandir!
Düşməni can evindən.
Vur komandir, güc sənindir!)
Sözleri Kemale Hajiyeva'ya, müziği Anvar Sadigov'a ait olan “Vur komutan” adlı zafer şarkısı
bir marş özelliğindedir:
Düşmandan alacak kanımız kaldı,
Kendi topraklarımızda canımız kaldı.
Üç renkli bayrağa herkes sarılsın,
Şehitler ölümsüzdür, vatan bölünmez!
Vur komutan, intikam için ateş et,
Emr et Şuşa'ya bayrak dikilmesine.
Vur, doğma Karabağ bizi bekliyor
İleri, asker! Zafer kazanmaya!
(https://lyrics.lol/artist/2325694-abbas-ba-rov/lyrics/6195695-vur-komandir;
Tarihi: 13.06.2021)
(Düşməndən almağa qanımız qalıb,
Doğma torpaqlarda canımız qalıb.
Üç rəngli bayrağa bürünsün hər kəs,
Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməz!

Erişim

Vur, komandir, vur qisas almağa,
Əmr et Şuşada bayraq sancmağa.
Vur, bizi gözləyir doğma Qarabağ
İrəli, əsgər! Zəfər çalmağa!)
Marşları bir şiir örneği olarak ya da bir müzik türü olarak okuduğumuzda, marşın halkın devleti
korumak için mücadele etme çağrısını yansıttığını görüyoruz.
SONUÇ
Marş türü, dönemin bir takım özelliklerini ve yönlerini, önemli ideolojik, sosyo-politik
değişimleri yansıtır ve halkı bağımsızlık ve özgürlük için savaşmaya, seferberlik ve vatanseverlik
duygularını yükseltmeye çağırır. 2016'da başlayan askeri başarılar ve 2020 Vatanseverlik Savaşı,
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ulusal edebiyatımızda marş türünün gelişimine yeni bir ivme kazandırdı. Çok sayıda yeni marş
yaratıldı ve bazı durumlarda şiirler ve şarkılar marşlara dönüştürüldü. Azerbaycan marşının gelişimi
bir dizi özellikle karakterize edilir: farklı tarihsel dönemlerde daha aktif gelişimi, klasik müzikle
birlikte klasik müzik türlerine hitap etmesi, şiir ve şarkıların marşlara dönüşmesi, Türk marşlarıyla
yakın ilişkisi, İnternet aracılığıyla yaygın olarak kullanılması. Unutulmamalıdır ki, tüm bu özelliklere
sahip Azerbaycan marşları şiddet çağrısı, nefret propagandası ve zulümden uzaktır.
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SAFAHAT’I VETERİNER HEKİM OLARAK OKUMAK
Savaş Volkan GENÇ
Giriş
Türk şiirinde hakkında en fazla yazı yazılan kişilerden olan Mehmet Âkif Ersoy, “Mübarek Yurt”
olarak tanımladığı Halkalı Baytar Mektebi’ine başladığı günden, hayata gözlerini yumduğu ana değin
mesleği ve mesleği üzerinden yaşadığı olaylar ve ilişkileri şiirlerine yansıtmış, bu olayları sanatıyla bizlere
aktarırken ders vermeye, öğretmeye devam etmiştir.
Mehmet Âkif’in sahip olduğu ilk kimlik her şeyden önce veteriner hekim olmasıdır. Pozitif bilimlerin
ürünü olan veteriner hekimlik, Âkif için ışık olmuş, içindeki sanat dehasını aydınlatmıştır. Ülkesi için
mesleki konulardaki gelişmeler O’nu daima mutlu etmiş, ülkesinin hayvan varlığı ve refahının ancak
yetkin, bilgili veteriner hekimlerle olacağını söylemiş, “Baytar Mektebinin” içindeki insan ve doğa
sevgisini mayaladığını yazmıştır (Dinçer, 1987).
Akif’in şiirlerinde düşünceleri daima öne çıkmış; büyük şair, genelde sanatıyla değil de siyasi
düşünceleri, yaşam biçimiyle değerlendirilmiştir. Bir hikâye anlatır gibi yazdığı şiirlerinde ülkesine ve
insanına yüksek değerler aşılamak, başından geçen olayları aktararak bir ders çıkarmalarını sağlamak, bir
düşünce ortaya koymak için sanatını etkili, canlı ve vurucu bir biçimde kullanmıştır. Yaşamın içinden, orta
sınıf, sıradan, kimi zaman tanıdığı insanların sıkıntı ve sorunlarını, yoksulluk ve ölüm konularını yoğun
şekilde ama duygu sömürüsünden uzak anlatmıştır. Bu dramatik aktarım içinde genel bir bakışta Safahat,
toplumun yaşadığı sorunlara akılcı çözümlerin aktarıldığı bir eser olmuştur (Aydoğan, 1996).
Mehmet Âkif, İstiklal Marşı'yla ölümsüzlüğe ulaşmış, diğer şiirleriyle de geleceğe uzanan manzum
hikâyeler anlatmıştır. Bu çabasından sezdirme, duyurma, yaşantı kazandırma ve daha başka kazanımlar
beklenebilir (Aydoğan, 1996). Çalışmada, yazdıklarıyla ve yaşamıyla ülkesine, insanına, insanlığa örnek
olmuş ve hâlâ örnek olmaya devam eden Âkif’i, bir de veteriner hekim gözü ile okuyarak yeni kazanımlar
aramak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmada ana kaynak Büyük Şair’in büyük eseri Safahat’tır (Ersoy, 1999). Safahat’ın bu baskısında
yayıncı, daha önce Safahat’a konmayan şiirleri de eklemiştir. Yöntem olarak Âkif’in şiirlerinde kullandığı
hayvan isimleri toplanmış; şairin, veteriner hekimliği bağlamında gözlemleri ortaya çıkarılarak, Âkif ve
Safahat üzerine yayınlanan eserler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bulgular
Safahat’ın birinci kitabında yer alan şiirleri: “Hasta” şiirinde olay Halkalı Mektebi’nde
geçmektedir. Şiirdeki hasta, Âkif’in Ahmet isimli bir öğrencisidir. Ahmet ve kardeşi öksüz ve yetimlerdir.
Yatılı okuduğu okulu bitirdikten sonra kendisi ve kardeşinin kurtuluşunu sağlayacaktır. Ama çok çalıştığı
ve zorluklarla geçen hayatı sonucu verem olmuştur. Şiir’de, hasta öğrencinin durumu (gözler, yanaklar,
başın omuz üzerindeki duruşu) ayrıntıyla tasvir edilir. Hastanın prognozu doktorun düşünceleri üzerinden
iletilir okuyucuya. Bulaşıcı hastalığından dolayı hava değişimi ve dinlenme gerekçesiyle evine gönderilmek
ister ancak kimsesiz Ahmet’in gidecek tek yeri bir şilte üzerinde “Gureba”dır. Âkif tanık olduğu bu acı
olayı gözyaşlarıyla Midhat Cemal’e aktarmıştır.
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“Hasır” adlı şiirinde, ahbabı olan bir attarı ziyareti sırasında gördüklerini aktarır, müşterilerin
arasında; zencefil, çöreotu, biber gibi baharatların yanı sıra yılancık olan çocuğu için okunmuş tiryak alan
da vardır.
“Selmâ” isimli dört yaşında ölen kız kardeşi için yazdığı aynı adlı şiirinde ise tavsiye üzerini
çağırdıkları bir hekimin geldiğini, kardeşini muayene ettiğini ama hastalıktan anlamadığını anlatır. Daha iyi
olduğu söylenen başka bir hekimi de getirirler. Ancak onun da bu konudaki şöhreti yalandır, hatta Âkif’e
göre sersemin tekidir. Tüm bunlara karşın hekimin hastalığı bilmesinin bir önemi olmadığı ilaç alıp şifa
bulmanın sadece bir tecelli olduğunu söyler.
“Mahalle Kahvesi” adlı şiirinde milletin – ülkenin acı durumunu tanımlarken; firengi değil, bu yara,
milletinin gayretinin kırılması diyerek içinde bulunulan dramı hastalık benzetmesi ile açıklar. Doğu
dünyasının geriliğini anlatırken Batı’daki kurumların olmadığı, eskilerin de izinin dahi kalmadığını söyler,
bu sıralamadan hastaneler de payını alır. Mahalle kahvehanesini anlatmaya devam ederken duvardaki
raflarda kan almak için kullanılan sülük kavanozunu ve beş, on adet boynuzu, diş çekiminde kullanılan
kerpetenleri söyleyerek kahvehanecinin hem diş hekimliği, hem berberlik yaptığını da eleştirel şekilde
anlatır. Bunların ispatı olarak da çektiği dişleri ipe asarak sergilemesini dile getirir.
Safahat’ın ikinci kitabında yer alan şiirleri: “Süleymâniye Kürsüsünde” şiirinde de Doğu
uygarlığının geçmiş güzel günlerinden söz eder ve Buhara ve Semerkand’ın altın çağlarını anlatırken büyük
hekim İbn-i Sînâ ve onun gibi yüzlerce bilgin yetiştirmiş coğrafyaya öykünür.
Safahat’ın dördüncü kitabında yer alan şiirleri: “İki Arkadaş Fâtih Yolunda” isimli şiirinde yine
ülkenin sosyo-ekonomik durumunu işler. İçinde ceylanlar saklanan ormanların yok olduğu, artık bir tavşan
bile bulunmadığı, hastaneler kuran, tıp okulları açan atalarımız yerine, kahvehaneler açan bir neslin
geldiğini, çok iyi hekimler yetiştiren hocaların artık olmadığını üzüntüyle anlatır.
“Vâiz Kürsüsünde” isimli şiirinde, aklın ve bilimin rehber alınması gerektiğini İslam tarihinden bir
örnekle anlatır. Halife Ömer’in bir seferi sırasında veba haberi gelmesi üzerine seferi iptal ettiğini, bu
kararını “Kaderu’llâhtan” kaçmak olarak eleştirenlere “Koşup öbür kaderu’llâha doğru gitmedeyiz.”
cevabını aktarır şiiriyle. Ve bunu anlamayanları “Beyni örümcekli bir yığın câhil,” olarak tanımlar/eleştirir.
Şiir, yine kadercilik anlayışını eleştiri ve açıklama ile devam eder. Aslanın artığı ile hayatta kalmaya çalışan
tilki gibi olmak yerine, yırtıcı bir aslan gibi hayata karşı bir tavır almayı, çalışmayı, kazanmayı öğütler.
Çalışıp kazanmak, uğraşıp öğrenmek gerektiğini, her türlü kötülüğü tembellikten geldiğini, liyakati olan
insanların çalışmasıyla başarılı olunacağını söyler ve savaşan Prusya Ordusu’nun asıl “Öğretmen Ordusu”
ile zafer kazandığını anlatır.
Safahat’ın beşinci kitabında yer alan şiirleri: Âkif, “Hâtıralar” başlıklı bölümde “Meâl-i Celîli”
şiirinde eşek ve kurt üzerinden bir hikâye anlatır. Yemek derdine düşmüş eşeğin kendine saldıran kurdu
fark etmemesi ve son lokmasını alamadan kurda yem olması konudur.
“Berlin Hâtıraları” şiirinde, kabahati bir küçük sözle geçiştirmenin sürekli kabahat yapan insanları
doğurduğunu, “Nasıl ki çıktı şu “pardon” eşeklik oldu mubah!” cümlesiyle eleştirir. Balkan devletlerinin
hükümdarlarına da vakur domuz çobanları der Âkif.
Safahat’ın altıncı kitabında yer alan şiirleri: Âsım isimli şiiri Âkif’in meslek kazanımları ile ilgili
en yoğun yansımaların olduğu eseridir. Bu eser konuşmalardan ibarettir. Anlatı, I. Dünya Savaşı sırasında
ve Fâtih yangınından önce, Hocazâde’nin Sarıgüzel’deki evinde yaşanır.
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Kimi bid’atçi diyor… Duyduğum en çok
bunlar.
Daha var mıydı, İmam?
Var ya, unuttum: Baytar.
Keşke baytarlık edeydim…
Yine et mümkünse.
Yapamam.
Belki yapardın be…
Unuttum, be Köse!
Keşke zihninde kalaymış, ne kadar lâzımmış;
Beni dinler misin evlâd? Yine kabilse çalış:
Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar,
Bize insan hekiminden daha çok lâzım
baytar.
…
Söyledim
söyledim
aldırmadı
“vurdumduymaz!”
Sonra mel’un karı kurnaz mı, hakîkat kurnaz;
Herif eşşek mi dedin, eşhedü-bi’llâh eşşek;
Ağzı karnındaki uçkur düğümünden gevşek!
…
Ne o gömgök dereler var, ne o zümrüt dağlar;
Ne o çıldırmış ekinler, ne o coşkun bağlar.
…
Nerde Ertuğrul’u koynunda büyürmüş obalar?
Hani Osman gibi, Orhan gibi gürbüz babalar?
…
Hani cündîleri, şâhin gibi, ceylân kovalar,
Köpürür, dalgalanır, yemyeşil engin ovalar?
Hani târîhi soruldukça, mefâhir söyler,
Kahramanlar yetişen toprağı zengin köyler?
Hani orman gibi âfâkı deşen mızraklar?
Hani atlar gibi sahrâyı eşen kısraklar?
…
Palaz ördek gibi, bandıkça avuçlar bandı;
Meşin ıslar gibi, kavruk deriler ıslandı.
…
Yerliden az kaba, Maltız keçisinden çok ufak,
İki mahzûn öküzün seyrine münkâd olarak;
…
Şu bayırlarda –ki vaktiyle bütün bağlardı–
Sesi dünyâyı tutan bir bereket çağlardı.
Ya şu vâdî ki çırılçıplak uzanmış, bîlâb,
Hiç yazın böyle fezâsında tüter miydi serâb?
…
Neydi, yâ Rabbi, otuz kırk sene evvel burası?
Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep arla;
Koca mer’a dolu baştanbaşa sağmallarla.
İğne atsan yere düşmez: O ekin bir tufan;
Atlı girsen gömülür buğdayın altında kafan.
Köylünün kırları tutmuş, yayılırken davarı,
Sökemezsin, sarar âfâkını yün dalgaları!
Dolaşır sal gibi göllerde hesapsız manda,
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Fil sanırsın, hani, bir çıksa da görsen karada.
Geniş alnıyle yarar otları binlerce öküz,
Besiden her birinin sırtı, bakarsın, dümdüz.
Ne de ıslak patı burnundaki mosmor meneviş!
Hadi gelsin bakalım damların altında geviş.
Diz çöker buldu mu yaslanmaya kâfi meydan;
Sürünür toprağın üstünde o kat kat gerdan.
Çifte gözler süzülür, tek çene durmaz çiğner,
İki yandan yere şeffâf iki ipliktir iner.
Bunların ağdalanır, maç maç öterken sakızı,
Öteden bir sürü gürbüz, demevî köylü kızı,
Tarayıp hepsini evlâd gibi, bir bir kınalar.
Tepeden kuyruğu dikmiş, inedursun danalar,
Dalar etrâfa köyün damgalı yüzlerce tayı;
İnletir at sesi, kısrak sesi gömgök ovayı.
…
Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlâkı bitik;
Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.
Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;
Nerde evvelki refâhın acaba onda biri?
Dam çökük, arsa rehin, bahçeyi “icrâ” ister;
Bir kalem borca bedel fâizi defter defter!
Hiç bakım görmediğinden mi nedendir,
toprak,
Verilen tohmu da inkâr edecek, öyle çorak.
Bire dört aldığı yıl köylü, emîn ol, kudurur:
Har vurur bitmeyecekmiş gibi, harman
savurur.
Uğramaz, gün kavuşur, çiftine yâhud evine;
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine.
…
Sıtma, fuhş, içki, kumar türlü fecâyi’ salgın…
Sonra söylenmeyecek şekli de var hastalığın
…
Kurulur meydana harman gibi kırk elli sini,
Tablalar yığmaya başlar koyunun beşlisini.
Ense kat kat taşıp etrafa dökülmüş yakadan;
…
Çorbadan sonra etin türlüsü kalkıp, yerine,
Hamurun türlüsü devlet gibi kondukça konar.
Sekiz on yerde güğümler mütemâdî kaynar.
Tâze şerbet sunulur tâze kesilmiş karla,
Buzlu ayransa döner ortada bakraçlarla.
…
Çekilir derken ödüller: Sekiz on seçme davar;
İki baş manda, birer tay, dana, top top
dokuma…
…
Al atla bağdaşarak “yâ sefer!” demiş çıkmış.
Takım rahat, pala uygun, gazâ mübârek ola:
Tavuklu, hindili köylerde haftalarca mola.
Refiki arpayı bulmuş, keser, ferîh ü fahur;
Bu dört öğün yiyip ister sonunda bir de sahur!
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…
Yemek yiyip yatıverdim, tamam yarıydı gece,
Bir öyle hayvana bindim ki, seçmedim iyice.
Peki, o bindiğin at mıydı, anlasak neydi?
Bilir miyim? Yalnız dört ayaklı bir şeydi…
Katır mı desem? Eşek mi desem?
Öküz mü desem? İnek mi desem?
Al at mı desem? İdiç mi desem?
Koyun mu desem? Çepiç mi desem?
…
Hasta meydanda, tedaviye de cidden muhtaç;
Yalınız görmeliyim nerde hekim? Nerde ilaç?
…
Ne o kızdın mı?
– Hayır, anlarım amma keneyi,
Sağdınız siz de asırlarca o sağmal ineği.
– Hakkımızdır sağarız: Kahrını çektik o kadar,
Besledik…
– Ya?
– Ne demek?
– Beslediniz, hakkın var!
Hanginiz bir tutam ot verdi, bırak beslemeyi?
– Yok mudur medresenin köylüde olsun
emeği?
– Mektebin, belki Fakat medresenin, hiç
ummam.
– Kızarım ha!
– O senin hakk-ı sarîhindir imam.
– Halka yol gösterecek bir kılavuz var: Ulemâ.
İctihâdi galeyanlar da mühimdir ya, asıl,
İktisâdi cereyanlardır olan müstahsil.
Bunu te'mîn edemezlerse nihâyet hocalar,
İskolâstikle sanâyi' yola gelmez, bocalar.
İlk adımdır atacaktır bunu elbette ilim;
Parprensip, gelin, ıslâh-ı medâris diyelim.
– Parprensip mi? Bayıldım be!
– Fransızcama mı?
Ya heriften de mi eşşek sanıyordun İmamı?
– Birden eşşek deme, biçâre henüz müsvedde
Ne yetişkinleri var, dursun o sağlam şedde.
– Hangi müsvedde? Ne müsveddesi? Bir
bilmece ki
– Merkebin
…
Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var;
Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar.
Şu ne? Mülkiyye. Bu? Tıbbiyye. Bu?
Bahriyye. O ne?
O mu? Baytar. Bu? Zira'at. Şu?
Mühendishane.
Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız,
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız!
İşimiz düştü mü tersaneye, yâhud denize,
Mutlakâ, âdetimizdir, koşarız İngiliz'e.
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Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir;
Hekimin hazıkı bilmem nereden celbedilir.
Meselâ büdce hesâbâtını yoktur çıkaran
Hadi mâliyyeye gelsin bakalım Mösyö Loran.
Hani tezgâhlarınız nerde? Sanayi' nerde?
Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Mançester’de!
Biz ne müftî, ne imam istemişiz Avrupa'dan;
Ne de ukbâda şefa'at dileriz Rimpapa'dan.
Siz gidin bunları ıslâha bakın peyderpey;
Hocadan, medreseden vazgeçiniz, Vâli Bey!
…
Köylü câhilse de hayvan mı demektir? Ne
demek!
Kim teper ni'meti? İnsan meğer olsun eşşek.
Koca bir nahiye titreştik, ödünsüz yattık;
O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık.
Kimse evladını câhil komak ister mi ayol?
Bize lâzım iki şey var: Biri mektep, biri yol.
…
Yola gelmez şehirin soysuzu, yoktur kolayı.
Yanılıp hoşbeş eden oldu mu, tınmaz da ayı,
Bir bakar insana yan yan ki, yuz olmuş manda
Canı yandıkça, döner öyle bakar nalbanda.
Bir selam ver be herif! Ağzın aşınmaz ya
Hayır,
Ne bilir vermeyi hayvan, ne de sen versen alır.
Yağlı yer, çeşmeye gitmez; su döker, el
yıkamaz;
Hele tırnakları bir kazma ki insan bakamaz.
Kafa orman gibi, lâkin, o bıyık hep budanır;
Ne ayıptır desen anlar, ne tükürsen utanır.
Tertemiz yerlere kipkirli fotinlerle dalar;
Kaldırımdan daha berbad olur artık odalar;
Örtü, minder bulanır hepsi, bakarsın, çamura.
Su mühendisleri gelmişti Herifler gâvur a,
Neme lâzım bizi incitmediler zerre kadar;
İnan oğlum, daha insaflı imiş çorbacılar!
Tatlı yüz, bal gibi söz Başka ne ister köylü?
Adam aldatmayı a’lâ biliyor kahbe dölü!
Ne içen vardı, ne seccâdeye çizmeyle basan;
Ne deyim dinleri batılsa, herifler insan.
Hiç ayık gezdiği olmaz ya bizim farmasonun…
İçki yüzler suyu, ahlâkını bir bilsen onun!
Şimdi ister beni sen haklı gör, ister haksız,
Öyle devlet gibi, ni'met gibi lâflar bana vız!
İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden…
Bırakın oğlumu, cahilliğe razıyım ben.
…
Bir kümes yaptığınız var mı ki, bir kaz
kümesi?
– İnkılâb ümmetinin şanı yakıp yıkmaktır.
…
Ötmeyin nâfile baykuş gibi karşımda, susun!
– Mürteci'sin be İmam?
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– Mürteci'im, hamdolsun.
…
– Sâde bir bal deyivermekle ağız tatlansa,
Arı uçmuş diye, kaçmış diye hiç çekme tasa.
…
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık
yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
…
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal
koyunum?
Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.
…
Ah o Yıldız'daki baykuş ölüvermezse eğer,
Âkıbet çok kötü” dibâce-i ma'lûmiyle,
…
Eşeklerin canı yükten yanar, aman, derler.
Nedir bu çektiğimiz derd, o çifte çifte semer!
…
Takım biçer durur artık gelen giden eşeğe.
Adam meğer acemiymiş, semerse hayli hüner;
Sırayla baytarı boylar zavallı merkepler.
Bütün o beller, omuzlar çürür çürür oyulur;
Sonunda her birinin sırtı yemyeşil et olur.
“Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi?
Ya böyle kalfa değil, basbayağ muallimdi.
Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik, tuhaf iş:
Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!”
…
Belki kırk elli köpek, havlıyarak, nerdense…
– Ama hiç saklama: Korkup da oturdun mu
Köse?
– Köse dünyâda senin söylediğin haltı yemez;
Parçalar, belki, fakat üstüme itler siyemez.
– Hadi öyleyse, Hocam, sell-i asâ et de yanaş!
– Saldıran yoktu ki Derken kocaman bir
karabaş.
Karşıdan başladı ses vermeye
– Lâkin bu yaman,
Konağın bekçisi besbelli
–Değilmiş, dur aman!
O içerden, bu yiğitler de dışardan ürüdü;
Bir ağız kavgasıdır aldı, tabî'î, yürüdü.
Karabaş sustu neden sonra, köpekler yattı;
Şimdi âfâkı gümüş kahkahalar çınlattı.
Kapıdan bir göreyim şöyle, dedim, vay
canına:
Adam olmuş karabaş, geçti beyin ta yanına.
Ben şaşırmış bakıyordum ki sadâlar dindi;
Karabaş salta dururken dönerek silkindi,
Oldu bir zilli köçek, oynadı hop hop göbeği;
Hani varmış gibi karnında beş aylık bebeği!
Karabaş sonra Zuhûrî'ye de çıksın mı sana?
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Hem nasıl, taş çıkarır, belki, Burunsuz
Hasan'a.
Ne Arap kaldı, ne Lâz kaldı, ne Çerkeş, ne
Pomak,
Öyle bir kesti ki taklidleri, bittim…
– Hele bak!
Çok köpoğluymuş!
– Evet, pek de utanmaz şeydi…
…
– Hani vaiz geçinen maskara şeyler var ya,
Der ki bir tânesi peştahtayı yumruklayarak:
Dinle dünya nenin üstünde durur, hey avanak!
Yerin altında öküz var, onun altında balık;
Onun altında da bir zorlu deniz var kayalık.
…
Ne çürükmüş o meğer sen şu benim bahtıma
bak:
Tutalım şimdi öküz durdu, balık durmayacak;
Diyelim haydi balık durdu biraz buldu da yem,
…
Bu çiğnenir, onu kurt yer, öbür zavallıyı kuş;
Bakarsınız: Çoğu bitmiş sonunda, mahvolmuş,
…
Bu da muhtâc, o da yıllarca mugaddî yemeğe.
“Neye boynun bu kadar eğri demişler, deveye,
…
Medresen var mı senin? Bence o çoktan
yürüdü.
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü'r-Rüşd'ü?
İbn-i Sînâ niye yok? Nerde Gazali görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzi gibi üç beş âlim?
…
Âh efendim, o ne hayvan, o nasıl merkepti!
En hayır-hâhı idik, bizleri hattâ tepti.
….
Herifin sofrada şampanyası hâlâ: Ayran,
Bâri yirminci asırdan, sıkıl artık, hayvan!
…
Aksırır sonra, fütûr etmeyerek, burnumuza…
Yutarız, çare ne, mümkün mü ilişmek domuza?
…
Âhiret fikri yularmış, yakışırmış eşeğe;
Hiç kanar mıymış adam böyle beyinsizce
şeye?
…
Bu fedâîliği bir biz göze aldırmıştık.
Ama Hâlik biliyor, bilmesin isterse balık.
…
Nerde -gösterdiği vahşetle “bu: bir
Avrupalı!”
Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
…
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i
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Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
…
Üç nefes püfliyerek burnuma: Sen söyle,
Hoca!
Niye bağlanmalı hayvan gibi hâlâ oruca?
Gâlibâ pek canı yokmuş ki yuvarlandı leşi
Asıl itler gerideymiş, koşarak dördü, beşi,
…
Hele yâ Rabbi şükür, toplanıp oğlan birden,
Kömür almış deve kalkar gibi doğruldu
hemen.
…
Hani, salhâne civârında durup seyre bakan,
Karabaşlar görülür: Yüzleri kan, gözleri kan;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu çomarlar da o vaz'iyyete gelmişlerdi.
Hepsinin hakkını Allah için oğlan verdi!
…
Balık almış, ne olur? Sonra yedirmiş, ne
çıkar?
Sanki hiç beslememiş kendisi vaktiyle zağar.
…
Bulunur, neyse, nihâyet balığın belkemiği:
Şark'ın üç bin senedir, gün sayarak beklediği,
…
Sonra durmuşsa da, hâlâ, dediler, gayzı
yaman;
Dut yemiş bülbüle dönmüş, giderek,
kahrından.

Safahat’ın yedinci kitabında yer alan şiirleri: Âkif bu bölümde de baykuş, fare, ateşböceği,
aslan, bülbül, hayvan, baykuş benzetmelerini insanlar için kullanırken, günlük yaşamdan örneklerde
de çiroz, eşek ve kumrudan söz eder.
Âkif’in Safahat dışında kalmış şiirlerine bakılacak olursa ikisi çalışma konumuza dâhil olabilir. Sa’dî
isimli şiirinde fabl ustası “Lâfonten”den söz eder ki veteriner hekim olan büyük şairin ders
niteliğindeki bu öykülerden söz etmesi dikkat çekicidir. Fahreddîn Râzî’de ise büyük bilgin Râzî’yi
anlatır. Bu kadar bilgili olmanın sıradan bir insanın kârı olmadığını iddia eder.
Tartışma ve Sonuç
Safahat’a veteriner hekimlik üzerinden bakıldığında, altıncı kitapta yer alan şiirler/satırlar en ilgi
çekici ve çalışma için en önemli bulguların olduğu bölümdür. Âkif, “Köse İmam ile Muhavere”sinde
veteriner hekimlik yapmayı özlemle istemesi/dilemesi, meslek bilgilerini unuttuğuna üzülmesi ve
“Beni dinler misin evlâd? Yine kabilse çalış: Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar, Bize insan
hekiminden daha çok lâzım baytar.” sözleriyle, mesleğinin ülkesi için ne kadar önemli olduğunu
ısrarla vurgular.
Bu şiirinde daha önce de yaptığı gibi insanların özellikle karakterleri üzerinden birçok hayvan
benzetmesi yapar. Benzetmelerdeki mükemmeliyeti bir veteriner hekimin bilgisinin yansıması olarak
da görülebilir. Eşhedü-bi’llâh eşşek, şahin, palaz ördek, hayvan, ayı, manda, baykuş, zağar (köpek),
koyun, domuz, sırtlan, aslan, deve, sağmal inek, bülbül gibi benzetmeleri insan için yaparken, oyuncu
sevimli bir köpeği de zilli bir köçeğe benzetir.
Âkif, İmparatorluğun çöküş halini mesleğinin verdiği fırsatlarla dolaştığı toprakları derin gözlem
yeteneği ile çok güzel tasvir eder. Masmavi dereler, zümrüt yeşili dağlar, çıldırmış ekinler, coşkun
bağlar, zengin obalar, yemyeşil engin ovalar, toprağı zengin köyler, meralar dolusu sağmallar, yün
dalgaları yaratan davar sürüleri, fil gibi büyük mandalar, geniş alınlı sağlıklı binlerce öküz ve onlara
evladı gibi bakan gürbüz, kanlı köylü kızları, ovayı inleten sesleri ile atlar ve kısrakların olduğu
geçmiş zengin güzel günleri anlatır. Zenginlik döneminin eğlencelerini, ikramlarının zenginliklerinden
uzun uzun söz eder. Bu eğlencelerde verilen ödüller, sekiz on seçme davar, iki baş manda, birer tay,
dana ve top top dokumalardır. Ancak o güzel günler geçmiş, köylü perişan bir duruma düşmüş,
sıhhati, ahlâkı bitmiş, ekonomisi çökmüş, üste başta yok borç içindedir. Üstelik en ufak kazancını har
vurup harman savurmaktadır. Bu yıkım döneminde sıtma, fuhuş, içki, kumar artmış ve adını
yazamadığı hastalıklar çıkmış, çoğalmıştır.
Ancak şimdi at diye bindikleri hayvan katır mı, eşek mi belli değildir. Bir hekim olarak ülkesinin
durumunu hastaya benzetir, tedaviye muhtaç hastaya hekim ve ilaç arar. Bu arayışta geçmişten
itibaren ülkesinin kurumlarını da cesurca sorgular Âkif, medreseden ulemaya, mülkiye, tıbbiye,
bahriye, baytar mektebi, ziraat ve mühendishanenin durumunu ve bunların ülkesi için neler verdiğini
sorar. Ülkenin herhangi bir ihtiyacında, sorununda, sıkıntısında çözümün yurtdışından arandığını,
ekonomik ilişkileri sorgulamayan, bilime akla önem vermeyen skolastik bir kafanın hâkimiyetinden
şikâyet eder. Buna karşılık, modern bir dünya özleminin de toplumun sahip olduğu değerlere
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hakaretten geçtiği gibi yanlış bir davranışı aynı acımasızlıkla eleştirir. Cahil kalan köylünün de aslında
en masum kitle olduğunu, ülkenin en önemli ihtiyacının okul ve yol olduğunu okuyucusuna anlatır.
Bu iki ihtiyacın giderilmesi ile uygarlığa ilk adımın atılacağını, bunu yaparken de sahip olunan
kültürel değerlerin korunması gerektiğini belirtir. İnkılabın (devrim) yakıp yıkmak olmaması
gerektiğini, üretmek demek olduğunu bir veteriner hekim gözlemi ile anlatır. En azından bir kümes
yaptınız mı? diye sorar. Ve bunları, konuşmanın değil de yapmanın önemini “Bal konuşmakla ağız
tatlanmaz” deyişiyle vurgular. Âkif dizelerinde, meslek erbaplığını da över, semer yapmanın hüner
istediğini bu işte hatanın nelere mâl olacağını anlatır. Zanaat öğrenmenin de okulda eğitim gibi ciddi
ve önemli olduğunu anlatır.
Düşüncelerinde, yaşamında her zaman ilkeli olan ve bu konuda asla taviz vermeyen Âkif,
kimseye zağarlık (köpeklik) yapmadığını, uysal olmanın da koyun gibi her çekilen yöne gitmek
olmadığını söylerken, ilkeleri uğruna boynunu vurdurmaktan hiçbir zaman korkmadığını da dizelerine
ekleyerek, yaşamını birkaç satırda özetler.
Geri kalmışlığın nedenini daima iyi eğitim eksikliği ile açıklayan Âkif’in, medrese eğitimini
övenlere de vereceği cevaplar vardır. Medreselerin artık çürüdüğünü, bir zamanlar İbnü'r-Rüşd, İbn-i
Sînâ, Gazali, Seyyid, Râzi gibi büyük bilginlerin yetiştiği yer olmaktan çok uzak olduğunu söyler.
Sonuç
Âkif, eserleriyle sade ve doğal Türkçenin seçkin, özgün örneklerini vermiştir. En zarif kelime ve
ifadelerin yanı sıra halkın kullandığı kelime, deyim ve argo sözcükler, şiirlerinde yer almıştır (Küçük,
2014). Günlük hayatın içinde yer alan söz varlığını kullanırken, değişik sosyal çevrelerin dil
kullanımlarını şiirine taşır. Eğitim için Batı’ya gönderilen gençlerin, yurda dönmeleri sonrası
ülkelerine vefasızlıklarını nankör karga benzetmesiyle anlatır. Karga, ülkeyi sömüren kötü niyetli
insanları anlatırken de kullanır. Baykuş ve köpek de şairin olumsuzluk örnekleri arasındadır.
Uğursuzluk sembolü olan baykuş vatanın sahipsizliğini anlatmak için de kullanılmıştır (Koç, 2015).
Bu başarılı örneklerde gözlem gücü yüksek insan yetiştiren ve doğası gereği halkın içinde olmayı
gerektiren veteriner hekimliği göz önünde bulundurmak gerekir.
“Âsım”, toplumda yaşanan sorunları çözmenin yolunu, aileden başlayan ve okulda gelişerek
devam edecek millî bir terbiye ve evrensel eğitimle/donanımla, toplumun dışından değil de içinden
çıkacak değerlerle mümkün olduğunu vurgulamasıyla da diğer tipleştirmelerin bir adım önüne geçer
(Dayanç, 2019). Pozitif bilimlere inanan Âkif, gelecek yüzyılın “ilimler asrı” olacağını öngörmüş ve
söylemiştir (Elbir, 1986). Halkalı’da ineklere yaptığı punksiyonları anlatılan, yakın çevresinde şairliği
kadar mesleki mahirliği de bilinen Âkif, bilimin önemini sadece bilen değil, mesleği ile de uygulayan
ve yine mesleğinin kazandırdığı öngörüyle geleceği okuyan bir veteriner hekimdir (Özmel, 1986).
Mehmet Âkif’in rüştiye’de başlayan şiir yazma çalışmaları “Baytar Mektebi” sıralarında artmış,
gelişmiştir (Birinci, 1986). Bu bağlamada Veteriner Hekim Mehmet Âkif için en iyi sözü Uygur’un
(1937) yazdığını söylemek yanlış olmayacaktır: “…Türk köylüsünün hayatına karışan, onun her türlü
ıztıraplarını yakından ve sık sık gören; ona ayni zamanda büyük inkılâbımınız nurlarını götüren ve
Cumhuriyetin feyizlerini anlatan varlıklar arasında Türk Baytarının yeri de çok mühimdir. Türk
baytarı, senenin dokuz ayını köylerde geçirir. Köylüyü en çok tanıyan, hayatını onun uğruna fedadan
çekinmiyen Türk baytarıdır. Bu itibarla ve esasen yüksek tahsil gören, müsbet ilimleri umumi olarak
da takip eden Türk baytarları arasından, Akif gibi kudretli, milli duyguları duymak; şiirlerle
duyurmak yönlerinden cidden eşsiz bir şahsiyetin çıkması pek tabii ve daima mümkündür. Eğer Akif,
baytarlığın tahmil ettiği vazifeleri görmek için Türk köylerinde dolaşmasıydı. Türkün yüksek
cevherini, asil özünü yerinde ve içinde tetkik etmeseydi, ne bir İstiklal marşı yazabilir; ne de
(Çanakkale) şiirini doğurabilirdi… Akifin ruha, kalbe hitab eden, varlığı heyecandan sarsan şiirleri,
Türklüğü, Türk enerjisini haykıran şiirleri duyularak yazılmıştır. O, Türkü özünden gördü candan
sevdi, duydu ve yazdı. Bu itibarla baytar Mehmet Akif, şair Akife yükseklik vasfını kazandıran bir
varlık oldu.”
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İSTİKLAL MARŞININ SÜRELİ YAYINLARDAKİ AKSİSEDASI
Seda ÖZBEK

Abstract
Following the adoption of our National Anthem in Turkey Grand National Assembly on March
12, 1921 broadcast many of her writings have been published in periodicals. Some of these articles
are newsworthy and some of them are articles written by various names. The news generally
announces the acceptance of the anthem and its performance in the parliament. Apart from the
aforementioned unsigned news, some names such as Ahmet Talat, Musa Süreyya, Köprülüzâde
Mehmet Fuat, M. Hulusi and Nuri Rafet wrote some articles on the Independence March in various
periodicals in various years. Some newspapers and magazines publish the Turkish National Anthem as
a text on their pages.
As it is known, it is said that seven hundred and twenty-four poems participated in the
competition to write a national anthem. Six of these poems made it to the finals and the existence of
these six texts is known. Cenap Şahabettin, one of the prominent representatives of Servet-i Fünun
literature, also writes an anthem with the signature of “Şehitoğlu”. But when Mehmet Âkif Ersoy
hears an anthem, she gives up participating in the competition. Rifat Necdet Evrimer publishes this
poem in her article titled Cenap Şahabettin, published in Vatan newspaper, on the occasion of the
seventeenth anniversary of Cenap Şahabettin’s death.
Although it is not known whether he participated in the competition or not, on March 18, 1921, a
poem of the National Anthem was published in the newspaper Gâye-i Milliye with the signature of
Arif Hikmet.
In this article, there is also a poem titled Mehmetçik’in Kitâbesi written by Cenap after the
liberation of Izmir. In this statement, especially the news and articles about the Independence March
published in newspapers and magazines between 1921 and 1928 will be mentioned, the texts of our
Independence March published in various periodicals will be included visually and the poem written
by Cenap Şahabettin with the signature of “Şehitoğlu” will be included.
Key Words: Periodicals, İstiklâl Marşı, Gâye-i Milliye, Cenap Şahabettin, Arif Hikmet.
Giriş
Kitle iletişim araçlarından genel anlamda basın-yayın özel anlamda süreli yayınların bilhassa
Millî Mücadele döneminde halkı haberdar etme ve bilinçlendirme hususundaki etkisi oldukça
büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Söz bir gazeteye bir kitaba geçerse düşünce saptanmış olur,
bütün dünyada okunur, doğallıkla gelecek kuşaklara aktarılır. Saptanan ve hızlı bir biçimde yayılan
düşünceler, bütün insanlığın ilerlemesine ve tarihe büyük hizmet görür.”1 demiş ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinde yaptığı konuşmada gazete ve dergilerin kamuoyu oluşturmadaki kuvvetli etkisini şu
sözlerle vurgulamıştır: “Basın, ulusun genel sesidir. Bir ulusu aydınlatmada ve ona yol göstermede,
bir ulusa gereksinme duyduğu düşün besinini vermekle, özetle bir ulusun mutluluk ereği olan ortak
doğrultuda yürümesini sağlamakta, basın başlı başına bir güç, bir okul, bir önderdir.”2
Bir millî marşa ihtiyaç duyulması, yazılan marşın ilanı ve sonraki süreç hep gazete ve dergi
sayfalarında halka duyurulmuştur.



Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üni., Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güre Yerleşkesi, Giresun.
seda.ozbek@giresun.edu.tr
1
Sami N. Özerdim, Atatürkçü’nün El Kitabı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, s.175.
2
age., s.175.
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Güftesi, Anadolu’da Millî Mücadele’nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından
kaleme alınan İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmeden önce ilk defa 17
Şubat 1337/1921 yılında Sebilürreşad dergisinin baş sayfasında yayınlanmıştır.3 Aynı metin dört gün
sonra da Anadolu’da Millî Mücadele’yi destekleyen Açıksöz gazetesinde yayımlanır.4
Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi millî bir marş yazmak için müsabaka açar ve şu
ilanı yapar:
Türk Şairlerinin Nazar-ı Dikkatine
Milletimizin dahili ve harici istiklal uğrunda girişmiş olduğu
mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı, müsabakaya
vazedilmiştir. Hür ve meşgul memleketlerimizdeki bütün erbâb-ı kalemi
hizmete davet ederiz. İşbu müsabaka, 23 Kanunuevvel 1336 tarihine kadar
olup bir heyet-i edebiye tarafından gönderilen eserler arasından intihap
olunacak ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükafat
verilecektir. Ve yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için
bilahare ayrıca müsabaka açılacaktır.
Bütün müraacatlar Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif
Vekâletine yapılacaktır.5
Millî Mücadele aleyhtarı Peyâm-Sabah
gazetesi bu ilanı “garip” bularak sütunlarında şu
şekilde duyurur:
Millî Marş Tanzim Ediyorlar
Dün gelen Anadolu gazetelerinde Ankara Maarif Vekâleti’nin garip
bir ilânı nazar-ı dikkatimizi celp etti. Bervech-i zîr iktibas ediyoruz.6
Müsabakaya Katılmayan Bir Şiir
Çeşitli çalışmalarda İstiklal Marşı için açılan müsabakaya yedi yüz
yirmi dört şiirin katıldığı söylenmektedir. Bu şiirlerden altı tanesi finale
kalmıştır ve bu altı şiirin varlığı bilinmektedir.7 Şairler ise Hüseyin Suad,
Kemaleddin Kâmi, M. rumuzu ile Muhittin Baha Bey, Ankara’dan A.S.
rumuzu, Mehmed Muhsin, İskender Hâki Bey’dir.
Servet-i Fünûn edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Cenap
Şahabettin de “Şehitoğlu” imzasıyla bir marş yazar. Fakat Mehmet Âkif
Ersoy’un bir marş yazdığını işitince yarışmaya katılmaktan vazgeçer. Rifat Necdet Evrimer, Cenap
Şahabettin’in ölümünün on yedinci yılı münasebetiyle kaleme aldığı, 14 Şubat 1952 yılında Vatan
gazetesinde yayımlanan Görüşler ve Düşünüşler üst başlığında yayımlanan Cenap Şahabettin isimli
yazısında Cenap’ın şairliğinden, şiir anlayışından bahsederek “İstiklal marşı için açılan müsabakaya
Cenap da ‘Şehit oğlu’ imzasıyla bir şiir hazırlamıştı. Fakat Âkif’in müsabakaya iştirâk edeceğini
duyunca: ‘Bu vâdide Âkif’in yazacağı esere faik eser yazmak benim kârım değildir’ dedi, müsabakaya

3
4

5

6
7

Mehmet Âkif, Sebilürreşad, nu:468, 17 Şubat 1338, s.305.
Eşref Edip yayın sürecini şöyle anlatır: “Üstad bir nüshayı kendi eliyle yazıp Açıksöz’e göndermişti. Bundan dolayı Açıksöz
naşirleri çok memnun olmuşlar, gazetelerinde dercettikleri İstiklal Marşı’nın baş tarafına şunu yazmışlardı: “Şairiazam ve
muhterem Mehmet Âkif Beyefendi üstadımız ‘İstiklal Marşı unvanlı bir bedai-i nefiselerinin ilk neşrini gazetemize lütuf
buyurdular. Her mısraında Türk ve İslam ruhunun ulvî ve mübarek hisleri titreyen bu âbide-i sanatı kemâl-i hürmet ve
mübâhâtla dercederiz.’” (Eşref Edip, Mehmet Âkif Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, Beyan, 2011, s.129)
İmzasız, Hakimiyet-i Milliye, nu:68, 25 Teşrinievvel 1920, s.2. Bu ilan Açıksöz gazetesinde de beş kez yayımlanır. 11, 22,
29 Teşrinisani, 2, 16 Kanunuevvel 1920. bk. Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı, Öğretmen
Dünyası Yayınları, Ankara, 1984, s.21.
İmzasız, Peyâm-Sabah, nu: 800-11130, 16 TS 1920, s.1.
Bu bilginin ortak kaynağı Âkifnâme’dir. bk. Balıkesirli Hasan Basri Çantay, Âkifnâme, Erguvan Yayınevi, 2008, 534 s.
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iştirak etmedi. Bu şiiriyle yine henüz basılmamış olan diğer bir şiirini, ruhunu tazize vesile olacağı
düşüncesiyle aynen neşrediyoruz” der ve şiiri yayımlar:8
İstiklal Marşı Güftesi
Doğduk güneşin doğduğu yerden,
Aştık en aşılmaz tepelerden,
Tarihi yarattık bu seferden.
Türküz bizi hürmetle selâmlar,
İnsanlar, ufuklar ve asırlar!
Ecdadımızın geçtiği yerler,
Hâlâ zaferin yâdını inler,
Şânın ulu destanını söyler.
Türküz, gideriz ok gibi doğru,
Her gün daha yükseklere doğru!
Türk herkese üstün yaratıldı,
Üstünlüğü herkesçe tanıldı,
Yılmaz denilen düşmanı yıldı.
Türküz, gücümüz çünki yamandır,
Her ferdimiz insanlığa şandır!
Türk’ün ezilir hasmı kim olsa,
Deryaya dretnavtları dolsa,
Dağlar gibi toplarla kurulsa

Türküz, ezeriz hasmı yürekle,
Toplar, süreriz kazma kürekle!
Türk’ün özü sağlam, yüzü aktır,
Yardımcısı kuvvet ile haktır,
Elbet başı yüksek kalacaktır.
Türküz, başımız zorla eğilmez,
Dünyayı ezer, kendi ezilmez!
Biz her yeri hak uğruna gezdik,
Her kıt’ada zalimleri ezdik,
Zulm altına bizler giremezdik.
Türküz, dövüşüp hür yaşarız biz,
Zenciri kırar, ray yaparız biz!
Aşık bize ciddî medeniyyet,
Haktır bize mev’ut ebediyyet,
Ölmez bu kadar şanlı bir ümmet.
Hattâ bizi mahşerde selâmlar,
İnsanlar, ufuklar ve asırlar!
Şehitoğlu

Bilindiği gibi Cenap Şahabettin yazı hayatı boyunca Ahmet Peyman, C., Dahhâk-ı Mazlum,
Hakkı Talip, Raik Vecdi, Sâfî, Şekip, Şekip Hicrî, Tıbbiye-i Askeriyeden Cenap takma adlarını
kullanmıştır. Şehitoğlu nazım ve nesirlerinde kullandığı bir müstear değildir.9 Fakat babasının
Plevne’de şehit düşen Binbaşı Osman Şahabeddin Bey olduğu ve “Ben de bir şehidin yetimiyim”
dediği Eytâm-ı Şühedâya adlı yazısı göz önüne alındığında, millî bir marş için bu müstearı kullanmış
olabileceği söylenebilir. Yine şiirin aruz vezniyle (mef’ûlü/mefâ’ilü/fe’ûlün) yazılmış olması da şiirin
Cenap’a ait olduğunun küçük de olsa bir göstergesi sayılabilir. O, şiirlerinde hep aruz veznini tercih
etmiştir.
Taha Toros da arşivinde bu şiiri Cenap’ın şiiri olarak dosyalamıştır ve şiirin Arap harfli şekli
arşivde mevcuttur10:

8

9

10

Bu yazıda bir de Cenap’ın İzmir’in kurtuluşunu müteakiben yazdığı Mehmetçiğin Kitabesi isimli şiir yer alır:
Sana ey şanlı şehit az görürüm ben demeyi,
Ordunun göz bebeği, milletin arslan yüreği!
Çiğnedin düşmanı, serdin yere, sürdün denize,
Yaşamak hakkını hak ettin o çenginle bize
Ezdi kahrın yedi yüz yıl bizi ezmiş tahtı,
Milletin güldü yüzü, güldü öksüz bahtı
Kefenindir senin al kan ve vatandır türben
Vatanın al kanı al sancak açar türbenden!
Sen bu dar toprağa sığmış koca bir milyonsun,
Ey şehit oğlu şehit artık adın Türk olsun.
Şehitoğlu müstearını Mahmut Nedim Şehitoğlu (Edirne 1903-?) kullanmıştır. bk. Tahsin Yıldırım, Edebiyatımızda Müstear
İsimler, Selis Kitaplar, İstanbul, 2006, s.386. Cenap Şahabettin’in İstiklal Marşı şu yazıda yayımlanmıştır: Tahsin Yıldırım,
Cenap Şahabettin İstiklâl Marşı Güftesi, Türk Edebiyatı, nu:532, Şubat 2018, s.44-45.
http://openaccess.marmara.edu.tr//handle/11424/144648 (SET. 01.10.2021) Cenap’ın bu şiiri ayrıca şu çalışmada da yer
almaktadır: Kasım Kocabaş, Belgelerle İstiklal Marşı Tarihi, Başlangıç Yayınları, Konya, 2018, s.31-33.
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Bir Şiir Daha
Meclis tarafından açılan müsabakaya katılıp katılmadığı bilinmemekle beraber o dönemde Gâye-i
Milliye1 gazetesinde 18 Mart 1338 tarihinde Arif Hikmet imzalı bir İstiklal Marşı2 şiiri yayımlanır:

İstiklal Marşı
Ey şanlı Türk milleti, ey millet zafer karîn!
Hâriçte ve dâhilde mücadelenle sen metîn:
Yazdırdın daha tarihine bir safha-i zerrîn:
Yüksekte mevc-i hilâlini görsün semâ, zemîn
Kurdun tâk-ı istiklali kahr oldu düşman-ı dîn
Düşmanda emel Türklüğü yıkmak, parçalamaktı
Evlâd-ı vatan seller gibi serhadlere aktı,
Türk kuvveti, Hakk kudreti şimşek gibi çaktı.
Yüksekte mevc-i hilâlini görsün semâ, zemîn
Kurdun tâk-ı istiklali kahr oldu düşman-ı dîn
Parlar celâdetinle nuru hilâl-i râyetin
Hiç sanma ki beyhude akar hûn-ı hamiyetin
Azmin kırılmasın hâdimisin dîn ve devletin
Yüksekte mevc-i hilâlini görsün semâ, zemîn
Kurdun tâk-ı istiklali kahr oldu düşman-ı dîn
Arif Hikmet

1

Gâye-i Milliye, 2 Mart 29 Nisan 1337 (1921) tarihleri arasında 1-39 sayı olarak “siyasi, ilmi, edebi ve iktisadi başlığıyla”
Sivas’ta çıkarılan Millî Mücadele taraftarı gazetedir. Maksud Azmi, Mehmet Fazlullah, Sadullah, Celal Cengiz, Deliceoğlu
H. A. İmzalarının görüldüğü gazete “İstiklal ve Saadet-i Vatandır” sloganıyla Millî Mücadele ruhunun Sivas’ta yükselen
sesi olmuştur. Gazetenin tıpkıbasımı yayımlanmıştır: Gâye-i Milliye, (haz. Çiğdem Aslan – Mustafa Toker ), Ankara
Üniversitesi Basım Evi, Ankara, 2009.
2
Arif Hikmet, Gâye-i Milliye, 18 Mart 1338, nu:13, s.2.
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Gazete ve Dergilerde İstiklal Marşı
İstiklal Marşı Meclis’te kabul edilmeden önce Sebilürreşad Dergisi’nde yayımlanır3:

Şiir aynı gün Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlanır. 21 Şubat 1921 tarihinde Açıksöz gazetesinin
123. sayısında ilk sayfada “Şairi Azam ve muhterem Mehmed Âkif Bey Efendi üstadımız (İstiklal
Marşı) unvanlı bir bedai nefiselerinin ilk neşri şerefini gazetemize lûtuf buyurdular. Her mısraında
Türk ve İslam ruhunun ulvi ve mübarek hisleri titreyen bu abide-i sanatı kemali hürmet ve mübahatla
derc ederiz.”4 takdimiyle okuyuculara sunulur. İstiklal Marşı yine ilk yayınından on iki gün sonra
Konya’da Öğüt gazetesinde yayımlanmıştır.5
İstiklal Marşı’nın mecliste okunması ve kabulünden sonra edebiyatımızın en köklü dergilerinden
olan Servet-i Fünûn da sayfalarında İstiklal Marşı’na yer vermiştir. Derginin 21 Nisan 1337 tarihli,
1468 numaralı sayısında 2. sayfada İstiklal Marşı yer alır. Kapak resminde “Ankara Büyük Millet
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa” ve “Garp ordusunun büyük kumandanı İsmet Paşa”nın
fotoğrafları vardır.

3

Sebilürreşad, nu: 468, 17 Şubat 1337, s. 305.
Açıksöz, nu:123, 21 Şubat 1921, s.1.
5
Öğüt, 29 Şubat 1921. bk. Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı, s. 42.
4
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İstanbullular! Türkün hakkını ve namusunu kurtarmak için can veren kahraman Anadolu’ya
minnettarlığınızın küçük bir kısmını ödemek isterseniz Hilâl-i Ahmer’e yardım etmeye koşunuz.
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Servet-i Fünûn dergisi yayınına iki ay ara vermiştir. İstiklal Marşı’nın yayımlandığı sayfanın
hemen sonraki sayfasında Millî Necat başlıklı şu duyuru ve temenni metni yer alır:

Millî Necat
Mecmuamızın intişar edemediği iki aylık müddet zarfında Türk ve Müslüman âlemini candan
alakadar eden şâyân-ı dikkat hadiseler vuku buldu. İki seneyi mütevâciz zamandan beri ufuklarını yeis
ve zulmet saran Türk dünyası yeni bir fecirle aydınlandı. Ne yazık ki bu fecrin güneşinden kanlar
çağlıyor. Nur isteyen gözlerine geceler gerilen Türk milleti bu zulmetleri dağıtarak sabaha ermek
istiyordu, ve istiyordu ki bunun için yükselen hakkın sesi kafi gelsin. Gelmedi. Düşman bedmest
naraları ve şımarık yaygaralarıyla susturamadığı bu sesi vahşi ve akur bir savletle boğmak istedi.
Şimdi bu şerir savlete Türk’ün top, tüfeği cevap veriyor. Yedi asırlık devletin namusu ve şerefini ve
aziz Türk vatanının cennet topraklarını müdafaa için gürleyen bu cevap şuursuz başlarda patladıkça
gökler ve yerler ateş ve kanla kızarıyor.
Biz burada mütevekkil ve dua-kâr nazarlarımız Allah’a dikili ve kollarımız bağlı dururken
Anadolu’daki kardeşlerimiz mukaddes vatana kan borçlarını ödüyorlar. Ve zalim düşmana cüretinin
cezasını veriyorlar.
Eminiz ki bu kanlı sabah ile Türk’ün necat günü doğuyor…6

6

İmzasız, Millî Necat, Servet-i Fünûn, nu:1468, 21 Nisan 1337, s.135.
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İstiklal Marşı’nın metin olarak yayımlandığı bir diğer yayın Gâye-i Milliye gazetesidir.
Gazetenin 26 Mart 1337 tarihli 18. sayısında, Yeni Giresun gazetesinden iktibas edildiği belirtilerek
Âkif’in İstiklal Marşı neşredilir1:

1

Mehmet Âkif, İstiklal Marşı, Gâye-i Milliye, 26 Mart 1337, s.1. Yeni Giresun gazetesinin ilgili sayısına maalesef
ulaşamadık. Katalogta Millî Kütüphane’de 293. sayısı gözükmektedir. bk. Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve
Gazeteleri, C.2, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmeti Vakfı, Ankara, 2000.s.937. Dijital arşiv Hakkı Tarık Us
Collection’da 191 ve 192. sayılar bulunmaktadır.
bk. http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list2.html#y. (SET.01.10.2021)
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Süreli Yayınlarda Haberler:
İstiklal Marşı’nın mecliste kabulünden sonra çeşitli süreli yayınlarda haberler yayımlanır.
Bunların başında bilhassa Millî Mücadele’yi destekleyen gazete ve dergiler gelir.2
İstikbâl gazetesinde 18 Mart 1921’de İstiklal Marşı başlıklı haber yer alır.3 24 Mart 1921
tarihinde ise Âkif’in Marşı Kabul Edildi başlıklı yazı yer alır.4
Sebilürreşad’da İstiklal Marşı başlığında çıkan haberde Mehmet Âkif Ersoy’un meclisin vereceği
ödülü bağışladığı halka duyurulur: “Maarif Vekâletince müsabakaya konulan (İstiklal Marşı) için
dâhilde ve hariçte bütün şairlerimize ilan suretiyle müracaat edilmişti. Müsabakada birinciliği ihraz
edecek zata (500) lira mükâfat-ı nakdiye verilmesi takarrür etmişti.
Marşın mükâfatla yazılmasına öteden beri taraftar olmayan başmuharririmiz İslam şair-i
muhteremi Mehmet Âkif Beyendi Hazretleri kendisine vuku bulan müracaatlara karşı bu endişe-i
hamiyetini izhar etmiş ve nihayet bu cihet o necip arzusuna muvâfık bir surette, halledilmek şartıyla
468 numaralı nüshamızda münderiç marşı yazmış ve vekâlet-i müşârünileyhe takdim eylemişti.
Milletimizin bu bütün İslam âleminin giriştiği istiklal mücadelesini pek beliğ ve canlı bir surette
tasvir ve terennüm eden muhterem üstadımız Mehmet Âkif Beyefendi’nin mezkur marşı; diğer
marşlarla birlikte Büyük Millet Meclisinin geçenki müzakeresinde mevzubahis olarak, ittifaka yakın
bir ekseriyet-i azimeyle ve pek yürekli alkışlarla kabul edilmiş ve ba’de’l-kabul Maarif Vekili
Hamdullah Suphi Beyefendi tarafından meclis kürsüsünde okunarak Meclis yine büyük bir takdir ve
alkış tufanlarıyla dolmuştur.
İstiklal Marşı için muhassas (500) lira Mehmet Âkif Beyefendi tarafından fakir çocuk, kadınlara
örgü öğretmek, bir maişet temin etmek emel-i hayır-perverâneyle teşekkül etmek üzere olan
(Dârülmesai)ye teberru olunmuştur. Öteden beri hayatî içtimaî, dinî tekemmülatımıza hasr ile bu
vadide millete lâyemut ve pek kıymetli şiirler, eserler ihda eylemiş olan müşârünileyh hakkında
Büyük Millet Meclisinin gösterdiği takdirat-ı kadirşinasiye teşekkürler eder avn-ı ilâhî ile yakında tam
bir halâs zamanlarının hulûlunu temenni eyleriz.”5
Mehmet Âkif Ersoy’un ödülü bağışladığını Hakimiyet-i Milliye de halka şu satırlarla duyurur:
“Teberru: Burdur Mebusu şair-i muhterem Mehmet Âkif Beyefendi’nin Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilen İstiklal Marşı için mahsus beş yüz lira mükafat-ı nakdiyeyi müşairünaleyh fakir İslam
kadın ve çocuklarına iş öğreterek sefaletlerine nihayet vermek emeliyle teşekkül eden Darülmesai
menfaatine hediye eylemiştir.”6
Yine Sebilürreşad sayfalarında Eşref Edip imzalı Sebilürreşad Heyetinin Afgan Sefirini Ziyareti
başlıklı yazıda7 Mehmet Âkif Ersoy’un Afgan sefirine İstiklal Marşı’nı takdim ettiği yazılıdır:
“Üstadımız, takdim ettiği İstiklal Marşı’nı Farisî’ye tercüme ederek izah ettiler. Şiir ve edebiyat ile de
iştigal eylemiş bulunan sefir hazretleri bundan pek memnun oldular. Bir saat kadar devam eden
samimi mülakatımızdan fevkalade mütehassıs olarak ve sefir hazretleriyle rüfekâ-yı muhteremesine
arz-ı veda ve teşekkür ederek ayrıldık.”8
İstiklal Marşı’nın bestesi için Vakit gazetesi sütunlarında duyurular yapılmıştır: “Büyük Millet
Meclisi, İstiklal Marşı olmak üzere Sebilürreşâd Başmuharriri Mehmed Âkif Bey’in manzumesini
kabul etmiştir. Maarif Vekâleti şimdi de bu marşın bestesini müsabakaya koymuştur. Bestenin notası
Mayıs nihayetine kadar gönderilebilecektir. Kabul edilecek beste için, 500 lira mükâfat verilecektir.”9

2
3

4
5
6
7
8
9

Millî Mücadele basını için bk. Ömer Sami Coşar, Millî Mücadele Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1964, 301 s.
İstiklal Marşı, İstiklal, nu:253, 18 Mart 1921. Alıntılanan kaynak: Hüseyin Bulut, İstikbâl Gazetesi Dizini (1921-1923),
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1994, s.18.
Âkif’in Marşı Kabul Edildi, İstikbâl, nu:258, 21 Mart 1921, age. s.20.
İmzasız, Sebilürreşad, nu:472, 21 Mart 1921, s.38.
İmzasız, Hakimiyet-i Milliye, nu:135, 17 Mart 1921, s..
Eşref Edip, Sebilürreşad Heyetinin Afgan Sefirini Ziyareti, Sebilürreşad, C.19, 30 Nisan 1337, nu:478, s.101-102
age., s.102.
İmzasız, Vakit, 27 Mart 1921 (1337), nu: 1184, s. 2.Alıntılanan kaynak: Abdurrahman Yalçınkaya, Vakit Gazetesinde Millî
Mücadele, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2019, s.215.
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Marşın bestesi için bir diğer duyuru aynı gazetede aynı yıl kasım ayında yapılmıştır: “Şair
Mehmed Âkif Bey’in Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen İstiklal Marşı’nın birçok besteleri
yapıldığından, birinin kabulü için İstanbul’daki erbâb-ı ihtisasa havalesinin münasip olup olmadığını
Büyük Millet Meclisi’nce müzakere edilmiş ve bazı mebuslar bu meselenin bir ihtisas meselesi
olduğundan İstanbul’daki erbâb-ı ihtisasa havale edilmesi lehinde idare-i kelâm etmişse de, Tunalı
Hilmi Bey’in “beste İstanbul’a gidemez, Ankara her şey gibi bunu da kendisi yapacaktır” diye vâki
olan itirazı üzerine, re’ye konarak bestelerin İstanbul’a gitmemesi karargîr olmuştur.”10
İstiklal Marşı’nın kabulü sonrası 22 Mart 1338 tarihinde Gâye-i Millîye gazetesinde, beste için
yarışma ilan edildiği duyurulur: “Maarif Vekâleti’nden Mehmet Âkif Bey tarafından yazılıp Büyük
Millet Meclisi’nce kabul ve gazetelerle ilân edilen İstiklal Marşı’nın bestesi de mevki-i müsabakaya
konulmuştur. Notanın nihayet-i mayıs gayesine kadar gönderilmesi kabul edilecek beste için beş yüz
lira mükafat-ı nakdiye verileceği ilan olunur.”11
Makaleler, Denemeler
İstiklal Marşı’nın kabulünden sonraki yıllarda çeşitli süreli yayınlarda makaleler, denemeler
yayımlanır.
Musa Süreyya’nın Darülelhan Mecmuası’nda12, Ahmet Talat ve Nuri Rafet’in Hayat
mecmuasında13 yazıları yayımlanır. İstiklal Marşı ile ilgili bir diğer makale Yakup Kadri’nin
kaleminden çıkar. Tahlil ve Terkip üst başlığı ile yayımlanan İstiklal Marşı14 başlıklı makalesinde
“Bundan birkaç sene evvel, Mehmet Âkif Bey’in vatan-perverâne bir şiiri Büyük Millet Meclisi
tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmişti. Bu şiirin güzelliği ve bedii-i kıymeti hakkında söz
söylemeye lüzum görmüyoruz. Mehmet Âkif Bey’in manzumesi cidden yüksek bir safhanın eseridir
ve bu eser Büyük Millet Meclisinde ilk defa olarak Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Bey tarafından
inşad edilmek gibi bir hüsn-i talihe de mazhar olmuştur lakin güzel bir şiirle iyi bir marş arasındaki
münasebetin ne kadar hafif ve ârız olduğunu biliriz, Büyük Millet Meclisi’nin vatanî bir heyecana
kapılarak verdiği bu karara iştirakte biraz tereddüt ederler. Büyük Millet Meclisi, bir mûsikî
“akademi”si ne bir encümenin ne bir heyeti, ne de bir sanatkar zümresinin kararıyla kabul edilebilir;
bu hususta hüküm verecek olan ancak halktır, hususiyle Mehmet Âkif Bey’in eseri tagannî değil
sadece inşaa edilmiş bir güftedir ve bunun iyi bir marş olup olmayacağını anlamak için her şeyden
evvel onun bestesini işitmek, onu bir müzikte veyahut bir şarkı halinde bir koroda dinlemek lazım
gelirdi..” der ve eksende İstiklal Marşı olmak üzere, marş kavramına dair görüşlerini söyler. “Ben,
birçok kereler Mehmet Âkif Bey’in şiirini inşat edilirken dinledim; hatta bir defasında Hamdullah
Suphi Bey en cûşişli sesiyle onu bana okumuştu. Fakat, günün birinde, beş on Anadolu neferinin hep
bir ağızdan tagannî ettiği bir sefer ve gurbet türküsü bana bu şiirin verdiği heyecanın yüz kat daha
fazlasını verdi.” diyen Yakup Kadri, İstiklal Marşı’nın bestesi meselesinin gündeme gelmesiyle bu
yazıyı kaleme aldığını ifade eder.
Yakup Kadri’ye göre İstiklal Marşı’nın bestesi herhangi bir yarışma ile yahut herhangi bir
konservatuarda icra edilemez, edilmemelidir: “Binâenaleyh, mevzûubahis olan bu üç marştan birini
intihap etmek hakkı, ancak İstiklal için dövüşen, istiklal yolunda kan döken askere verilebilir. Zira bu
marşı herkesten evvel ve herkesten ziyade o, tagannî edecektir. Bundaki ahenk herkesten evvel ve
herkesten ziyade onun azasında başlayacak, onun kalbini heyecana getirecek, onun ruhuna kabarmış
seyl coşkunluğu verecektir. Yalçın kayaların, isimsiz vadilerin, viran köylerin ve nihayetsiz yolların
hüznünden, huşûnetinden, garipliğinden hâsıl olmuş bu ruha biz kendi zevklerimizi, kendi
heyecanlarımızı zorla kabul ettirmek hakkına malik değiliz.”
Yakup Kadri yazısını şu cümlelerle noktalar: “Efendiler, “İstiklal Marşı”nın güftesini de bestesini
de Anadolu köylüsüne bırakalım. O bizden, daha iyi biliyor, vezinden daha iyi söylüyor.”
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Sonuç:
Süreli yayınlardan gazeteler daha ziyade okuyuculara güncel bilgi verme amacı güden yayın
organı olurken dergiler bünyelerinde çeşitli konulara ilişkin haber, makale, eleştiri, inceleme,
araştırma barındıran fikir ve sanat alanlarıdır. Millî Mücadele döneminde süreli yayınların daha ziyade
okuru bilgilendirmek amacıyla yayım hayatına devam ettikleri söylenebilir.
Millî bir marşa ihtiyaç duyulması ve bu ihtiyacın halka duyurulması gazete vasıtasıyla olmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın ilk yayımlandığı yerler yine gazete ve
dergilerdir.
Millî Mücadele’yi destekleyen İstanbul ve Anadolu basınında millî bir marş yarışması ilânı,
yarışmanın sonucu şüphesiz yayımlanmış olmalıdır. Bilhassa 12 Mart 1921 sonrası, mart ve nisan
ayları içerisinde yaptığımız taramalarda, süreli yayınlarımızın kütüphanelerimizde tam koleksiyonun
bulunmayışı nedeniyle -haber açısından- geniş kapsamlı veriler edilememiştir. Özellikle İstanbul
basınında İleri, Yenigün, Akşam, Vakit, Tasvir-i Efkâr; Anadolu basınında Öğüt, Açıksöz, Babalık,
İzmir’e Doğru, Yeni Adana tarama yaptığımız süreli yayınlardır. Bununla birlikte bilhassa 1928 yılına
kadar İstiklal Marşı’na dair çeşitli haber ve yazılar mevcuttur.
Edebiyat tarihlerinde ve çeşitli çalışmalarda İstiklal marşı için yazılan altı şiir metninden
bahsedilmektedir. Maarif Vekâleti tarafından düzenlenen millî marş yarışması için yazılmış fakat
gönderilmemiş bir şiirin varlığı tespit edilmiştir. Cenap Şahabettin tarafından yazılan bu şiir
edebiyatımızın güçlü kalemlerinin de yarışmaya kayıtsız kalmadığının göstergesidir. Yarışmaya
katılıp katılmadığı bilinmemekle beraber, Millî Mücadele’nin Sivas’ta yükselen sesi Gâye-i Milliye
gazetesinde Arif Hikmet imzalı bir İstiklal marşı daha tespit edilmiştir.
Yine edebiyatımızın köklü dergilerinden olan Servet-i Fünûn’un sayfalarında kabulünün hemen
ardından İstiklal Marşı’nın yayımlanması, derginin hem Millî Mücadele’ye desteğinin hem de edebî
bir metin olarak bu marşa verdiği değerin bir göstergesidir.
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MEHMET AKİF ERSOY’UN KASTAMONU’YA GELİŞİ VE NASRULLAH
CAMİİ’NDEKİ VAAZI
Sevilay ÖZER & Ramazan BAŞ

Giriş
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri
vakit kaybetmeksizin işgallere başlamıştır. Ermeni ve Rum zulmüne uğramış olan yerlerde düşmana
karşı mücadele bilinci oluşmuşsa da özellikle işgale uğramamış olan yerlerde halk bekleme sürecine
girmiştir. Kurtuluşu büyük devletlerin manda yönetimi altına girmekte görenlerin de olduğu bu son
derece hassas dönemde İstanbul’da bazı gazeteler İngiliz mandası, bazıları da Amerikan mandası
lehine tutum izlemiştir. (Kısıklı, 2009: 204-205) Bu süreçte Anadolu hareketinin İttihatçılık eseri
olduğu söylemlerinin ortaya atılmasından son derece rahatsız olan, bunun memleket meselesi
olduğunu ve herkesin el birliği ile bu davaya sarılması gerektiğini belirten Mehmet Akif, mandaterlik
fikrine de aynı şekilde karşı çıkmıştır. Bu türlü fikirlerin Milli Mücadeleyi olumsuz etkilemesinden
kaygılanarak “…Türklerin 25 asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş oldukları tarihen müspet bir
hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâli bu kadar eski zamandan başlayan bir millet
yoktur. Türk için istiklâlsiz hayat müstahîldir. Tarih de gösteriyor ki Türk, istiklâlsiz yaşayamamıştır”
demiştir. (Semiz ve Akandere, 2002: 906-907)
Mehmet Akif tüm mesaisini halkı Milli Mücadele etrafında toplamaya harcamıştır. Daha
İstanbul’da iken Balıkesir’deki yakın dostu Hasan Basri (Çantay) Bey’in çıkartmakta olduğu Ses
gazetesine yayınlanmak üzere “Yeis-Bedbinlik” başlıklı bir makale gönderen Akif, direnişe destek
vermek amacıyla Balıkesir’e giderek Zağanos Paşa Camii’nde halka seslenmiştir. (Kısıklı, 2009: 205)
Sebilürreşad’da tam bağımsızlık isteğini yüksek tondan dile getirerek, halkı birlik ve beraberlik
içerisinde olmaya çağırmıştır. 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali ile
mecliste çok sayıda mebus tutuklanmış kaçabilenler Ankara’ya ulaşmıştır. Mehmet Akif için artık
İstanbul’dan ayrılmanın vakti gelmiştir. Sebilürreşad’ın yayın faaliyetinde de sansür nedeniyle
aksamalar yaşanmaktadır. (Arslan, 2018:10-11)
Zira tam bu süreçte Mehmet Akif Ankara’dan çağrılmaktadır. Eşref Edib yıllar sonra bu daveti
anlatırken, 1920 yılı Nisan ayında TBMM için hazırlıkların yapıldığı bir zamanda Ali Şükrü’nün
Sebilürreşad idarehanesine gelerek “Haydi, hazırlanınız gidiyoruz!” dediğini, “nereye?” diye
sorduklarında “Ankara’ya. Oradan sizi çağırıyorlar. Paşa sizi istiyor. Sebilürreşad’ın Ankara’da
neşrini istiyor. Sebilürreşad’ın Ankara’da intişarı millî hareketin manevi cephesini
kuvvetlendirecektir” dediğini dile getirir. (Sarıhan, 1996: 111) Mehmet Akif kararını vermiş,
Ankara’ya gidecektir. Eşref Edib’e “Artık burada duracak zaman değildir, gidip çalışmak lâzım.
Bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış. Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın
Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın. Sen de idarehanenin işlerini derle topla,
Sebilürreşad’ın klişesini al arkamdan gel. Meşihattakilerle de temas et. Harekât-ı Milliye aleyhinde
bir halt etmesinler” demiştir. ( Eşref Edib, 2011: 109-110)
Akif 12 yaşındaki oğlu Emin’i de yanına alarak İstanbul’dan ayrılır. Üsküdar Karacaahmet
mezarlığında Ali Şükrü Bey ile buluşarak Alemdağ yoluyla deniz kıyısına varırlar orada temin
ettikleri bir vasıta ile İnebolu’ya ulaşırlar. Buradan önce Eskişehir’e oradan da Nisan ayının son
haftasında Ankara’ya gelirler. Mustafa Kemal, meclis önündeki karşılaşmasında Mehmet Akif’e “Sizi
bekliyordum efendim, tam zamanında geldiniz” diyerek en kısa zamanda kendisini ziyaret edeceğini
belirtir. Akif halkı Milli Mücadeleye katılmaya teşvik etmek amacıyla vaazlar vermeye başlar.
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Ankara, Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya ve Konya’da halka hitap eder. Burdur
milletvekili olarak seçilmesi ise Burdur mebus kontenjanında oluşan eksiklik nedeniyle gündeme
gelir. Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda aday gösterilen Mehmet Akif 5 Haziran 1920’de Burdur
mebusu olarak seçilmiştir. (Semiz ve Akandere, 2002: 913-918)
1. Mehmet Akif’in Kastamonu’ya Gelişi
Mehmet Akif’in Ankara’ya gidişi sonrası yakın arkadaşı Eşref Edib, Akif’in belirttiği üzere
Sebilürreşad’ın klişesini alarak önce gemi ile İnebolu’ya oradan da kesin olmamakla birlikte 15
Temmuz 1920’de Kastamonu’ya gelir. (Sarıhan, 1996: 116) Milli Mücadele’de İstanbul-Ankara
bağlantısının sağlanması açısından İnebolu-Kastamonu-Ankara hattı hayati öneme sahiptir. Lojistik
desteğin sağlanmasında etkin olarak kullanılan bu hattın, aynı zamanda Milli Mücadele’ye katılmak
için İstanbul’dan Ankara’ya gelen çok sayıda önemli şahsiyetin tercih etmesi bu güzergâhın önemini
ortaya koymaktadır. (Turan, 1999: 694-695)
Eşref Edib Kastamonu’ya geldiğinde beklediğini bulamamıştır. Gördüklerinin kendisini hayal
kırıklığına uğrattığını şöyle anlatır: “Biz İstanbul’da iken Anadolu’nun dağı taşı, her şeyi kıyam ve
hareket halindedir zannediyorduk. Bu heyecanla Anadolu’ya geçtikten sonra Kastamonu’da derin bir
sükûtla karşılaşınca doğrusu hayal kırıklığına uğradım. Çok üzüldüm, muzdarip oldum.” Kastamonu
Valisi, Eşref Edib’e burada millî teşkilat oluşturmaya çalıştıysa da başarılı olamadığını söyler. Eşref
Edib durumun ciddiyetinden bahisle Yunanlıların bir tümen hazırlığında olduğunu, Karadeniz yoluyla
İnebolu’ya çıkarak Ankara’yı arkadan tehdit edeceklerini belirtir. Bu nedenle milli kuvvet teşkil
etmek için harekete geçer. Öncelikle her mahalleden muhtarla beraber üç kişinin Cuma günü toplantı
yeri olarak belirlenen Yılanlı Dergâhı’na gelmesini ister. Polis müdürü tarafından tüm mahallelere
gereken tebligat yapılır. Cuma günü dergâhta toplanan kalabalığa Eşref Edib bir konuşma yapar.
Toplantıdan son derece memnun olan Eşref Edib, Polis Müdürü ile birlikte Müdafaa-i Hukuk
Merkezi’ne gelir. Burada planlama yapılır. Her mahalle birer bölük oluşturacak, her bölüğe askeri
tümen ya da jandarmadan birer subay verilecek onlar da bölüğü idare ederek askeri talim
yaptıracaklardır. Askeri depolarda bulunan silahlar halka dağıtılacak, bir süvari bölüğü de
oluşturulacaktır. Cuma günleri bütün bölükler şehir haricinde toplanarak orada taburlar teşkil
edilecektir. Tüm bunlar Polis Müdürü tarafından mahalle temsilcilerine tebligatla duyurulmuştur.
Eşref Edib bir de beyanname hazırlamış Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi imzasıyla yayınlanan
beyanname köylere değin tüm Kastamonu halkına dağıtılmıştır. Kadın, erkek, çoluk çocuk tüm halk
büyük bir heyecan duymuştur. 6 Ağustos 1920 Cuma günü planlandığı şekilde oluşturulan bütün
bölükler Ameden Çayırı’na doğru harekete geçmişlerdir..”(Karan, 2011:44- 58) Eşref Edib o gün
yaşadığı heyecanı şöyle anlatır:
“Tümen kumandanı, askerî ve jandarma subayları, polis müdürü, bütün hükümet yetkilileri ile
daha evvel toplantı mahalline geldik. Önlerinde camilerden alınan Kelime-i Tevhid yazılı sancaklar
olduğu halde bölükler akın akın gelmeye başladılar. Herkes müthiş bir heyecan içinde; memlekette hiç
görülmedik biri hal kıyametler kopuyor. Tam bir millî kıyam/şahlanış… Tümen kumandanının emriyle
gelen bölükler tayin edilen mevkilerde yerlerini aldılar. Hükümet yetkililerinin ve askerî komutanların
hepsi hayretler içinde. Hiç hayal etmedikleri ve düşünmedikleri bir şey. Herkes silahlı; türlü türlü
silahlar. Bölüklerin önlerinde baltalılar, kalkanlılar bile var. Bununla beraber halk o kadar emniyet,
güven, tertip ve düzen içinde ki en ufak bir kargaşa bile yok.”(Karan, 2011: 58)
Cuma Talimleri Eşref Edib’in Kastamonu’daki en önemli faaliyetlerinden biridir. Sivil halkın
askeri talimlerle mücadeleye hazır hale gelmesini sağlayan bu talimler ile aynı zamanda halkın direniş
gücünün artırılması da hedeflemiştir. Öyle ki söz konusu bu talimler çevre il ve ilçelerde büyük ses
getirmiştir. (Arslan, 2018: 15) Eşref Edib’in bazı konuşmaları Vali Cemal Bey’e yanlış aksettirilir.
(Semiz ve Akandere, 2002: 919) Valinin, Eşref Edib’in Kastamonu’da isyan hazırlığında olduğunu
Ankara’ya doğru yürüyeceği bilgisini içeren telgrafı üzerine Ankara’dan Muhiddin Paşa gönderilir.
Eşref Bey önce Taşköprü’ye oradan da Sinop’a götürülür. İşte Mehmet Akif’in Kastamonu’ya gelişi
bu vesile olur. Mehmet Akif olayı öğrenince İçişleri Bakanı Refet Bey’in Konya ayaklanması
nedeniyle isyanı bastırmak için Konya’ya gitmesi üzerine İçişleri Bakanlığında Refet Paşa’ya
vekâleten bulunan Dr. Adnan (Adıvar) Bey ile görüşür. Adnan Bey işin iç yüzünün anlaşıldığını
valinin kuruntularından kaynaklanan hadisenin hallolduğunu ve ayrıca Sinop Mutasarrıfına Eşref
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Edib’in serbest bırakılmasını dair telgraf çekildiğini belirtir. Bunun üzerine Mehmet Akif
Kastamonu’ya gelir. Eşref Edib Mehmet Akif ile karşılaşmasını şöyle anlatır: “…Fakat Âkif Bey
suskun; Valinin ne karakterde bir adam olduğunu anlamadığımdan dolayı âdeta bana kırgın. Elini
öptüğüm zaman pek hafif bir tebessümüne mazhar olabildim. Bütün hıncını azarlarını sonraya
ertelemiş olduğu anlaşılıyordu.”(Karan, 2011: 68-79)
Meclis zabıtlarına göre Mehmet Akif Kastamonu’ya propaganda amacıyla gönderilmiştir. 9 Ekim
1920 tarihli meclis oturumunda Burdur Mebusu Mehmet Akif Bey’in irşat için Kastamonu’ya
gönderilmesi kabul edilmiştir. (Sarıhan, 1996: 117) Çankırı Mebusu Hacı Tevfik Bey, Binbaşı Halim
Bey ile yola çıkan Mehmet Akif’in Kastamonu yolundaki ilk durağı Çankırı’dır. Çankırı’da Kafkas
Topçu Alayı Kumandanı Yahya Bey tarafından Kalecik ilçesi yakınlarında karşılanmışlardır. Mehmet
Akif yol üzerinde bulunan köylere uğrayarak halkı Milli Mücadele’ye katılmaya teşvik etmiştir.
Çankırı’da Ulu Camii’de bir vaaz vermiştir. Ardından 16 Ekim 1920’de İnebolu’ya varır. Burada da
halka hitap ederek birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değinmiştir. Yaylı bir araba ile 19
Ekim 1920 Salı günü Kastamonu’ya gelmiştir. (Yıldırım, 2019: 21-24)
19 Ekim 1920 tarihinde Mehmet Akif’in Kastamonu’ya gelişine, 21 Ekim 1920 tarihli Açıksöz
gazetesinde şöyle yer verilmiştir: “Büyük İslâm şairi edib-i âzam Mehmet Âkif Beyefendi, iki gün
evvel şehrimize gelmiştir. Sebilürreşad’daki yazıları ve sâir âsâr-ı bergüzidesiyle İslamlık âleminin
yegâne şairi tanınan Mehmet Akif Beyefendi’ye gazetemiz nâmına beyan-ı hoş âmedî eyleriz” (Eşref
Edib, 2011: 111-112) Kastamonu vilayet gazetesinin 23 Ekim 1920 tarihli nüshasında da Akif’in
Kastamonu’ya gelişine ilişkin “Şirin ve müessir kalemiyle, eş’arıyla (şiirleriyle) daima İslam’ın elâm
ve mesâibini (acı ve musibetlerini) terennüm eden Safahat’ın muazzez sahibi, büyük İslâm şairi,
Burdur Mebusu Mehmet Akif Beyefendi şehrimize teşrif etmişlerdir. Beyân-ı hoş âmedî eyleriz”
denilmiştir.(Yıldırım, 2019: 24-25; Arslan,2018: 20)
Sebilürreşad’ın 464, 465 ve 466. sayıları Kastamonu’da yayınlanmıştır. Akif 24 Aralık 1920’de
Kastamonu’dan ayrılmıştır. Bu nedenle Sebilürreşad Ankara’ya taşınmış, 467 sayı ve sonraki sayılar
Ankara’da yayınlanmıştır. (Eski, 1999:1051) Mehmet Akif 19 Ekim’de geldiği Kastamonu’dan kesin
dönüşü Aralık ayı sonu olmakla birlikte bu süreçte Ankara’dan Kastamonu’ya birkaç kere gidip
geldiği bilinmektedir.(Düzdağ, 2002: 102) Mehmet Akif’in verdiği vaazlar arasında Nasrullah
Camii’ndeki vaazı en çok ses getiren ve en dikkat çekici vaazıdır.
2. Mehmet Akif’in Nasrullah Camii’ndeki Vaazı
Bir aydan fazla bir süre kaldığı Kastamonu’da neredeyse her gün Açıksöz gazetesi idarehanesine
giderek orada ilmi ve edebi konuşmalar yapan, Yılanlı Dergâhındaki toplantılara da katılan Mehmet
Akif’in özellikle Nasrullah Camii’nde verdiği vaazı yurdun dört bir tarafına tesir etmiştir. Halk
arasında Büyük Cami diye bilinen Nasrullah Camiin’de vereceği vaazı tellallar halka duyurmuş, yerel
basında da programına yer verilmiştir. 19 Kasım 1920 Cuma günü Nasrullah Camii’nde vereceği
vaazdan haberdar olan halk caminin yanı sıra sokakları dahi doldurmuştur. (Yıldırım, 2019: 26-40)
“Camideki Şair”in verdiği vaazlar içerisinde Kastamonu Nasrullah Camii’ndeki vaazının yeri ayrıdır.
Ülkenin içinde bulunduğu süreci en açık şekilde anlattığı, halkı mücadeleye teşvik ettiği bu vaazı
Milli Mücadele boyunca kitleleri etkilemiştir. (Doğan, 2009: 45) Akif Âl-i İmran Sûresi’nin 118.
ayetini okuyup mealiyle vaazına başlar:
“Ey mü’minler, size ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmeyen, bu hususta hiç bir fırsatı
kaçırmayan, dininize yabancı milletleri, kendinize mahrem-i esrar, dost arkadaş ittihaz etmeyiniz.
Bunların suret-i haktan görünerek size güler yüz göstermelerine, hayrınızı ister gibi tavırlar
takınmalarına asla kapılmayınız. Onların gece gündüz isteyip durdukları, sizin felâketinizden,
izmihlâlinizden, esaretinizden başka bir şey değildir. Baksanıza, size karşı kalplerinde besledikleri
düşmanlık o kadar dehşetli ki, bir türlü zaptedemiyorlar da ağızlarından kaçırıyorlar. Hâlbuki
yüreklerinde kök salmış olan husumet, ağızlarından taşan ile kabil-i kıyas değildir. Ondan çok
fazladır, çok şiddetlidir. İşte bütün hakayıkı âyât-ı celîlemizle sizlere açıktan açığa tebliğ ediyoruz,
bildiriyoruz. Eğer aklı başında insanlarsanız, eğer dâreynde zelil olmak, hüsranda kalmak
istemezseniz, bizim âyât-ı celîlemizin muktezasınca hareket ederek felâhı bulursunuz.”
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Yine Tevbe, Bakara ve Mâide surelerinden örnek vererek görüşünü ortaya koymuştur;
Avrupalıların özleri ile sözlerinin uyuşmadığını, “Avrupa medeniyeti, Avrupa irfanı, Avrupa adaleti”
ya da “İngiliz adaleti, Fransız hamiyeti, Alman dehası, İtalyan terakkiyâtı” nakaratından başka bir şey
işitmediklerini oysaki gerçeğin çok başka olduğunu bizzat tecrübe ettiğini anlatır. Avrupa’yı, Asya’yı
ve Afrika’yı dolaşarak Avrupalı devletlerin esaret altına aldıkları insanlara reva gördükleri zulmü
kendi gözleriyle gördüğünü söyleyerek gerçeklerin çok başka olduğunu anladığını dile getirir.
Avrupalıların ilimleri ve irfanlarının, medeniyetteki ve sanayideki ilerlemelerinin inkâr
edilemeyeceğini ancak insaniyetlerini bununla değerlendirmenin doğru olmadığını, onların ilimleri ve
fenlerini almanın doğru olduğunu ancak kendilerine hiçbir şekilde inanılmaması gerektiğini dile
getirmiştir.
Mehmet Akif, Avrupalıların özellikle Müslümanlara karşı besledikleri kinin yatıştırılmasının
mümkün olmadığını belirtir. Müslümanları taassupla itham ettiklerini gerçeğin ise bunun tam tersi
olduğunu söyleyerek buna dair örnekler verir. I. Dünya Savaşı’nın ilk senesinde Berlin’e gittiğinde
Alman meclisinde özellikle de Katolik mebusların söylediği “Almanlar gibi mütemeddin, mütefennin
bir millet nasıl oluyor da Müslümanlar gibi, Türkler gibi vahşilerle ittifak ediyorlar. Bu bizim için zül
değil midir” sözlerini örnek göstererek Almanlara kendilerini tanıtmak adına her türlü çabayı
göstermelerine karşın bunun kolay olmadığını “Heriflerin taassubu yaman! Kökleşmiş bir takım
kanaatler hakkı görmelerine mâni oluyor” demiştir. Doğulu milletleri taassupla suçlamakta iseler de
asıl taassubun onlarda olduğunu belirterek “O sebepten bir Avrupalının, bir Amerikalının bir şarklıyı,
hele bir Müslümanı sevmesine imkân yoktur” demiştir. Her şeye rağmen onların ilim ve fenlerini
almak gerektiğini de “Lâkin bu heriflere karşı olan buğzumuzu hiçbir vakit onların ilimlerine,
fenlerine san’atlarına sıçratmamalıyız” diyerek hatırlatır. Medeniyetin bu kısımlarında onlara
yetişilmemesi durumunda İslam dininin de yaşatılmasının mümkün olamayacağını belirtir. Bu nedenle
düşmanlara karşı güçlü olmanın önemine değinerek, bunun için çok çalışmak gerektiği üzerinde
durur:
“Düşmanlara karşı ne kadar kuvvet tedarik etmeye, hazırlamaya muktedirseniz derhal
hazırlayınız.” emr-i ilâhîsi sarihtir. Şüpheye, tereddüde, düşünmeye, taşınmaya mahal yoktur. O halde
ne yapacağız? Aramıza sokulan fitneleri, fesâdları, fırkacılıkları, kavmiyetçilikleri, daha bin türlü
ayrılık, gayrılık sebeplerini ebediyyen çiğneyerek el ele, baş başa vereceğiz. Hep birden çalışacağız.
Çünkü bugün dünyanın, dünyadaki hayatın tarzı büsbütün değişmiş, yalnız başına çalışmakla bir şey
yapamazsın. Toplar, tüfenkler, zırhlılar, şimendiferler, limanlar, yollar, tayyareler, vapurlar elhasıl
düşmanları bize üstün çıkaran, yarım milyar Müslümanın bir kaç milyon firenge esir olmasını te’min
eden esbab ve vesait ancak cem’iyetler, şirketler tarafından meydana getirilebilir. Demek,
Müslümanlar Allah’ın, Kitabullah’ın, Resulullah’ın emrettiği, tavsiye ettiği vahdete, birliğe, cemaate
sarılmadıkça, âhiretlerini olduğu gibi dünyalarını da kurtaramazlar. Her şeyden evvel vahdet, cemaat,
teâvün. Bir kere bunu elde edelim. Alt tarafı Allah’ın inayetiyle kolaylaşır.”
Vatanın, dinin menfaati, ticaretin, servetin, refahın gelişimi adına gerektiğinde Avrupalılarla
ittifak edilebileceğini ancak onların ezeli ve ebedi düşman olduğunun unutulmaması gerektiğine
dikkat çeker. Bu noktada Müslümanların içlerinde ve dışardaki yabancıların sözüne inanmakta iken
birbirlerine itimat etmemekte olduklarını “Cenabı-ı Hak: Müminler birbirlerinin kardeşinden başka
bir şey değildir” buyuruyorken yazıklar olsun ki biz o kardeşlikten çok uzakta bulunuyoruz” diyerek
üzüntüsünü dile getirmiştir. Müslümanlar arasındaki birliğin önemine şöyle değinir. “Ey cemaat-ı
Müslimîn! Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler
ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, düştüğü zaman
yıkılır.” Avrupalıların farklı şekillerde ektiği fitne tohumlarının giderek arttığını belirterek bu durumu
bir örnekle şöyle anlatmıştır:
“Mısır-ı ulyâda dolaşıyordum. Orada aklı başında bir Müslümanla görüştüm. Bahsimiz İngiliz
siyâsetine intikāl etti. Dedim ki: Şaşıyorum. On beş milyonluk koca Mısır’da İngiliz askeri olarak pek
az kuvvet gördüm. Nasıl oluyor da bu kadarcık kuvvetle koca bir iklim muhafaza edilebiliyor? Bu
sualim üzerine o zat dedi ki
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-İngiliz ricâlinden biriyle samimî görüşürdük. Sizin aklınıza geleni ben de düşünmüş de herife
demiştim ki: Günün yahut senenin birinde Osmanlı hükûmeti kırk, elli bin kişilik bir ordu tertip
ederek Mısır’a sevk edecek olursa siz İngilizler ne yaparsınız?
-Hiç bir şey yapmayız. Müdafaa imkânı olmadığı için Mısırlarını kendilerine teslim eder çıkarız.
Yalnız şurasını iyi biliniz ki biz İngilizler hiç bir zaman Osmanlıların Mısır’a kırk bin kişi değil, kırk
kişi sevk edebilecek derecede yakalarını, paçalarını toplamalarına meydan bırakmayız.
Memleketlerinde bitmez tükenmez meseleler çıkarırız. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan göz açamazlar
ki bir kere olsun Mısır’a dönüp bakmaya vakit bulabilsinler.”
Akif, sözlerinin devamında o günkü Adapazarı, Düzce, Yozgat, Bozkır, Biga, Gönen ve Konya
isyanlarının da düşmanın işi olduğunu hatırlatarak artık kime hizmet edildiğini anlamanın vaktinin
geldiğini, düşmanın hesabına çalışarak elde kalan toprağın kaybedilmesi durumunda gidecek bir karış
toprağın olmadığını söyleyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekmiştir.
Vaazının en can alıcı noktasını Sevr anlaşması oluşturur. Sevr anlaşmasının ne kadar ağır şartlar
taşıdığını vaazında dile getirmiştir. Halkın durumdan haberdar olmadığını belirterek “Allah rızası için
olsun, şu muâhedenâmenin bizim hakkımızdaki maddelerini okuyunuz. Okumak bilmiyorsanız birisine
okutunuz da dinleyiniz. Maazallah onu kabul ettiğimiz gün acaba nemiz kalıyor?” diyerek ardından
içeriği hakkında bilgi vermiştir. Durumun ciddiyetini “Ey cemaat-ı Müslimîn! İşte bugün bizden
istedikleri, ne filân vilâyet, ne falan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur,
hayatımızdır, saltanatımızdır, devletimizdir, hilâfetimizdir, dinimizdir, îmanımızdır” dedikten sonra
onların da korktuğu iki büyük tehlikenin olduğunu bunlardan birinin “İslam tehlikesi”, diğeri ise
“Bolşevik tehlikesi” olduğunu belirtmiştir. İslam tehlikesine karşı hazırlıklı olan düşmanların her türlü
tedbiri almalarına karşın altı yedi seneden beri devam eden savaşın çok şeyi değiştirdiğini söylemiştir.
İngilizlerin artık sömürgelerindeki insanlardan emin olamadıklarını, mahkûm milletlerin kendi
güçlerinin farkına varmaya başladıklarını, kanlarını canlarını niçin kimin hesabına döktüklerinin
anlamaya başladıklarını şarkta özellikle de Müslümanlarda büyük bir uyanışın olduğuna işaret
etmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar arasında istiklal fikrinin kuvvetlenmesi düşmanları titretmeye
yetmiştir.
Akif’e göre bir diğer tehlike Bolşeviklik tehlikesidir. Bolşevikliği “Avrupa’nın doğrudan
doğruya kalbine çevrilmiş bir silah” olarak tanımlayarak Avrupa için tehlikesine dikkat çeken
Mehmet Akif, Bolşeviklerle ittifakın yararımıza olduğunu şu sözleriyle ortaya koymuştur:
“Evet, düşmanın düşmanı dost olmak itibariyle müşterek, mütekabil menâfi’ dairesinde
bolşeviklerle ittifak edebiliriz. Garbın âlem-i beşeriyyeti, bilhassa biz Müslümanları ezmek için kuvvet
almakta oldukları o mel’ûn zulüm müesseselerini yıkmak hususunda bolşeviklere yardım da ederiz.
Artık bu ittifakın zamanını, zeminini, dairesini, bu muâvenetin derecesini ta’yîn etmek tabiîdir ki
selâhiyet sâhiplerine aittir. O cihetleri onlar düşünsünler, onlar halletsinler. Böyle bir ittifaktan biz ne
kadar istifade edersek, Ruslar da o derecede müstefid olacaklardır. Çünki ihmâl edilemeyecek bir
kuvvet olduğunu demincek söylediğimiz İslâm âlemi, kendileriyle müttefik olmak şöyle dursun, bîtaraf
kalmakla bile bolşeviklere pek kıymetli muâvenette bulunmuş olur. Buna mukabil şimdiye kadar
şimalden, cenuptan, şarktan, garptan mahsûriyet içinde kalan müslüman milletlere de böyle bir
ittifakın vereceği faideler inkâr olunamaz.”
Mehmet Akif sözlerinin devamında bu anlaşmayı şarkta mücahitlerin çoktan yırtmaya
başladıklarını, üzerlerine düşen vazifenin düşmanı denize dökerek “o murdar paçavrayı büsbütün
parçalamak” olduğunu söylemiş bu hususta ümitsizliğe düşülmemesi gerektiğini, azimle mücadele
edilmesi gerektiğini önemle belirtmiştir. (Abdülkadiroğlu ve Abdülkadiroğlu, 1991:137-159)
Mehmet Akif’i cami kürsüsünden ilk defa dinleyen cemaatte büyük bir heyecan dalgası oluşur ve
cemaat ağlamaya başlar. Cemaatin arasında bulunan Eşref Edib bu yoğun yaşanan duygu selini şöyle
anlatır: “Cemaat ağlıyordu, ortalığı müthiş bir heyecan kaplamıştı. Onun o kadar heyecanlı bir zamanını
görmemiştim. Artık sesi kesiliyordu, çok yorulmuştu. Öyle ki heyecanından kalbi duracak diye
korkuyordum” Konuşmasını tamamladıktan sonra cemaatle birlikte Kastamonu sokaklarında dolaşmıştır.
Camideki heyecan şehre de yayılmıştır. Akif’in Nasrullah Camii’nde vermiş olduğu vaazın metni
Sebilürreşad’ın 25 Teşrinisani 1336 (1920) tarihli 464. sayısında yer verilmiştir. Sevr anlaşmasının içeriği
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hakkında detaylı bilgi vererek bu anlaşmayı kabul etmenin esareti, yok olmayı kabul etmekle eş değer
olduğunu ortaya koyduğu, karşı karşıya bulunan tehlikenin büyüklüğü karşısında halkı birlik ve
beraberliğe davet ettiği bu konuşması Anadolu’nun dört bir tarafına ulaştırılmıştır. Sebilürreşad’ın söz
konusu sayısı binlerce nüsha basılarak Anadolu’nun çeşitli vilayet, sancak, kazalarındaki vali, mutasarrıf,
kaymakam ve müftülere gönderilmiştir. Cephelerde, kahvehane ve köy odası gibi mahallerde yüksek sesle
okunmuştur. (Uçman, 2011: 84-86)
Ayrıca cephelere de dağıtılmıştır. Ulaştırıldığı her yerde büyük heyecan uyandırmıştır. Elcezire
Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Mehmet Akif’e çektiği telgrafta, Nasrullah Camii’nde verdiği vaazın yer
aldığı mecmuanın ancak bir nüshasının elde edilebildiğini, Diyarbekir’in Büyük Camii’nde Cuma
namazından sonra bu vaazın okunmasıyla hazır bulunan müminlerin aydınlandığını, fakat bu istifadenin
pek sınırlı kalacağından cephe mıntıkasını teşkil eden Elaziz, Diyarbekir, Bitlis, Van vilayetleri ile civar
müstakil mutasarrıflıklar halkının da faydalanmasını sağlamak amacıyla Diyarbakır matbaasında
çoğaltılarak bütün cephelere dağıtıldığını belirtmiştir. Mehmet Akif de bu telgrafa cevaben çektiği telgrafta,
Nihat Paşa’ya teşekkür ettikten sonra Nasrullah kürsüsündeki vaazının o bölgede ve cephedeki bütün
dindaşlara duyurulması için yapılanların memnuniyet verici olduğunu dile getirmiştir. Akif’in bu
konuşması içerik olarak bir nevi Milli Mücadele’nin manifestosudur. Akif’in hakikati tüm çıplaklığı ile
ortaya koyduğu bu meşhur vaazı halkı mücadele azmini tetiklemiştir.(Mürebbi, 2012: 56-59; Arabacı ve
Şahin, 2018: 50))
Erzurum sultanisi Ulum-u Tabiye Muallimi Hüseyin Hüsnü’de Akif’in vaazı üzerine duygularını
şöyle aktarmıştır: “…Hele üstadın Nasrullah kürsüsündeki hitabesi beni mest etti. Tekrar tekrar okudum.
Her defasında ayrı hazz-ı luhanî duydum. O ne tasvir-i muciz, o ne müthiş hitabe! Heyet-i mecmuası dinî,
fennî, siyasî, edebî, içtimaî İslâm şümul bir şelale-i elektrikiye! Cihan-ı İslam’ı baştanbaşa sarmağa kâfi bir
mev’ize. Mazi hal ve İstikbal’in mirat-ı in’ikası, masum ve mazlum Müslüman milletlerin ferman-ı istihlası.
Bu mecmua, kucak kucak buaralara gelmeli” (Semiz ve Akandere, 2002: 924-925)
Yine Mehmet Akif’in yakın dostu Açıksöz gazetesi sahibi Hamdi Çelen onun Kastamonu’ya gelişi ve
Nasrullah Camii’ndeki vaazının önemini bir yazısında şöyle değinmiştir:
“Milli Mücadele’nin en heyecanlı günlerinde Kastamonu’da Akif’le birlikte geçirdiğimiz zamanlar
tamamıyla gözümün önüne geldi. Biz Kastamonu’da Açıksöz gazetesini çıkarıyoruz. Akif Ankara’dan, Eşref
Edib İnebolu’dan geliyorlar. Onların gelmesiyle Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı, Kastamonu
gençliği faaliyetini bir kat daha artırıyor. Halkı harekete getiriyor. Büyük Şâir Kastamonu’nun en yüksek
kürsüsü olan Nasrullah kürsüsüne çıkıyor. Sevr Muahedesi’nin öldürücü maddelerini izah ediyor. Cemaat,
koca mabedden taşıyor. Âkif’in muazzam hitabesi bütün gönülleri heyecanla dolduruyor. Bu hitabe
Anadolu’nun her tarafına yayılıyor. Bütün içtimagâhlarda, meydanlarda, mabedlerde, karargâhlarda
tekrar ediliyor. Binlerce nüshalar basılarak şark ve garp cephelerine dağıtılıyor, ordu kumandanlarından
Akif’e telgraflar geliyor” (Yıldırım, 2019: 61)
Ömer Rıza Doğrul Mehmet Akif’in vaazlarının halk üzerindeki olumlu etkisini şöyle anlatır: “…Onun
bu sırada irâd ettiği mev’izeler bütün Türk Milleti tarafından dikkatle dinlendi ve onun sesini işitenler
arasında Milli Mücâdele’ye inanmayanlar inandılar; karşı gelmek isteyenler uyandılar ve Millî
Mücadele’yi köreltmek isteyenler, Millî Mücâde’ye yâr oldular. Bu yüzden ona, Milli Mücadele’nin mânevi
kahramanı deniyor..” (Uçman, 2011: 86)
3. Mehmet Akif’in Kastamonu’nun İlçelerindeki Vaazları
Mehmet Akif’in Kastamonu’daki vaazı o kadar ses getirmiştir ki hükümet tarafından kazalarda da
vaaz vermesi istemiştir. Mehmet Akif Kastamonu’nun kazalarını dolaşmak suretiyle halkı aydınlatmaya,
içinde bulunulan durumun vahametini Sevr anlaşmasının yıkıcılığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaya
çalışmıştır. (Eşref Edib, 2011: 117-118) Söz konusu ilçelerin Taşköprü, İnebolu ve Daday olduğu kuvvetle
muhtemeldir. Mehmet Akif’in “Müslümanların Terakkileri İslam’a Sarılmalarına Bağlıdır” başlıklı
konuşması Sebilürreşad’ın 3 Aralık 1920 tarihli 465. sayısında, “Tam Müslüman Olmadıkça Felah Yoktur”
başlıklı konuşması 13 Aralık 1920 tarihli 466 sayısında, “Ye’se Düşenler Müslüman Değildir” başlıklı son
konuşması ise 3 Şubat 1921 tarihli 467. sayısında yayınlanmıştır. (Yıldırım, 2019: 54-55)
Sebilürreşad’da “Müslümanların Terakkileri İslam’a Sarılmalarına Bağlıdır” başlığı ile yer verilen
vaazına Enfâl suresinin 24. ayetiyle başlamış, Müslümanların içinde bulunduğu zor süreci atlatmasının
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yolları üzerinde durmuştur.“Ecdadımızın bize kanları, canları bahasına alarak emanet ettikleri, yadigâr
bıraktıkları o koca koca iklimleri, o dünyanın en zengin, en mahsüldar topraklarını vere vere avuç içi kadar
yere tıkıldık kaldık. Haydi diyelim ki, evvelce düşman önünden perişan bir halde kaçarken arkada
sığınabilecek, barınabilecek bir ocak yahut bir bucak bulabiliyorduk. Fakat gözünüzü açınız, iyice bilmiş
olunuz ki, artık dinimizi, imanımızı, ırzımızı, namusumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu barındırabilmek için
arkamızda hiçbir yer kalmamıştır. Şayed düşmanların hilelerine, tezvirlerine, yalanlarına kapılarak
birbirimize girmekte, birbirimizin kanını içmekte bir müddet daha devam edecek olursak, maazallah bu son
Müslüman hükümeti de kâfirlerin ayakları altında çiğnenip gidecektir” diyerek birlik ve beraberlik içinde
olunmasının önemine değinmiştir. “Tam Müslüman Olmadıkça Felah Yoktur” başlığı ile yayınlanan
vaazında dinden uzaklaşmanın Müslümanlar açısından sonuçlarına değinerek başka milletlerin içinde
bulunduğu durumlarına dikkat çekmiş bu noktada Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlara sözü getirerek
birlik olmanın önemine vurgu yapmıştır. (Abdülkadiroğlu ve Abdülkadiroğlu, 1991:161-180; Eski, 2012:
37-67) “Ye’se Düşenler Müslüman Değildir” başlığı altında Sebilüreşad’da da yer verilen vaazına dört ayet
okuyarak başlamıştır. Ümitsizliğe kapılmanın ağır sonuçlara neden olacağından söz ederek bundan uzak
durulması gerektiğinden şöyle bahseder:
“Görüyorum ki evlâdlarımızın, kardeşlerimizin bir kısmı muhtelif düşmanlara karşı İslâmın şu
elimizde kalan son yurdunu müdafaa için canlarını veriyor, kanlarını döküyor. Hâlbuki o cephelerin
arkasında bulunanlardan bir kısmı da ellerini kollarını bağlamış, her türlü muvaffakiyetten ümidini kesmiş,
hissiz, hareketsiz en yaman, en acıklı âkibetleri bekleyip duruyor. Zaten ye’s bundan başka bir netice
vermez ki!”
Bu noktada halkı gayretli olmaya, mücadele etmeye teşvik etmiştir.
“İşte Maraş ve Adana havalisindeki bir avuç kahraman dindaşımız bir senedir Fransızların toplarına
göğüs geriyorlar. Etraftan ciddî bir imdad alamadıkları, ehemmiyetli bir yardım göremedikleri halde
düşmanın en müdhiş silahlarla müsellah bulunan ordularına karşı duruyorlar. Yağmur gibi yağan
kurşunlar, yıldırım gibi inen gülleler bunların azmini sarsmıyor. İslâmı sonuna kadar müdafaa için vermiş
oldukları ahde can kaygusu, ölüm korkusu gibi şeylerin zerre kadar te’siri olmuyor”. (Abdülkadiroğlu ve
Abdülkadiroğlu, 1991:181-187; Düzdağ, 2013: 485-497)
Mehmet Akif’in Kastamonu’daki faaliyetlerinden memnun olan Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya
döndüğünde Eşref Edib ve Mehmet Akif’i istasyonda küçük bir odada kabul ederek şunları söyler:
“Kastamonu’da vatanseverliğe yakışır yoldaki çalışmalarınızdan çok memnun oldum. Sevr Antlaşması’nın
memleket için ne kadar feci bir idam hükmü olduğunu Sebilürreşad kadar hiçbir gazete memlekete
neşredemedi. Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürreşad’ın büyük hizmeti oldu. Her ikinize de
bilhassa teşekkür ederim.” (Karan, 2011:94)
Sonuç
Milli Mücadele’de tam bağımsızlıktan taviz vermeyen duruşuyla dikkat çeken Mehmet Akif bu tavrını
şiirlerinde, yazılarında ve vaazlarında ortaya koymuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına
müteakiben ülkenin işgal altına girdiği süreçte özellikle basının ve aydın kesimin bir kısmının İngiliz ve
Amerikan mandasının kabulünü sıklıkla dillendirmesi Akif’i son derece rahatsız etmiş, hatta bunların
konuşuluyor olmasının Milli Mücadele Hareketi’ni olumsuz etkileyeceğinden endişe ederek bu fikirlere
şiddetle karşı çıkmıştır. Daha İstanbul’da bulunduğu süreçte halka mücadele azmini aşılamaya çalışan Akif,
Şubat 1920’de Balıkesir’e giderek Zağanos Paşa Camii’nde halka seslenmiştir. 16 Mart 1920’de
İstanbul’un işgali sonrasında Anadolu’ya geçerek milli kuvvetlere destek olmak istemiş ve 24 Nisan
1920’de Ankara’ya gelmiştir. Vatanseverliği ile zor zamanlarda sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen,
hayatını inandığı değerlere adayan Mehmet Akif, ülkenin en çalkantılı günlerinde milli bilincin
uyandırılması adına çok sayıda il ve ilçeye giderek, karşı karşıya kalınan tehlikenin büyüklüğünü
anlatmıştır.
Mehmet Akif’in vaazları arasında en önemlilerinden biri Kastamonu Nasrullah Camii’ndeki vaazıdır.
19 Kasım 1920 Cuma günü verdiği vaazında işgalcilerle neden mücadele edilmesi gerektiğini açık şekilde
dile getirmiştir. Sevr anlaşması üzerinde durarak, bu anlaşmanın kabulünün ölümle eş değer olduğunu
vurgulamıştır. İşgalci güçlerin ikiyüzlü olduklarını ve onlara hiçbir zaman güvenilemeyeceğini söyleyerek,
halkı birlik olmaya teşvik etmiştir. Ümitsizliğe, karamsarlığa yer olmadığını dile getirerek içinde
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bulundukları sürecin ne kadar tehlikeli olduğuna değinerek bu mücadelenin kazanılmasının önemine işaret
etmiştir. Ayet ve hadislere de yer verdiği söz konusu vaazı Sebilürreşad’da yayınlanmıştır. Bu vaazı
cephelere, köylere kadar ülkenin dört bir yanına ulaştırılmış, büyük heyecan uyandırmıştır. Akif
Kastamonu’nun ilçelerine de giderek halkı milli kuvvetlere katılmaya davet etmiştir. Kastamonu’da kaldığı
sürede Sebilürreşad dergisinin 464, 465 ve 466. sayıları Kastamonu’da basılmıştır. 467 sayı itibariyle de
Ankara’da yayınlanmaya başlanmıştır. Mehmet Akif’in Nasrullah Camii’nde verdiği vaazı halkın
bilinçlenmesine dolayısıyla da Milli Mücadele’nin güç kazanmasını sağlamıştır.
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CEPHE GERİSİ EDEBİYATI: HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ ETRAFINDA
TRABLUSGARP SAVAŞI’NDAN MİLLÎ MÜCADELE’YE TÜRK ŞİİRİNİN
SÖYLEM ANALİZİ
Sevim GÜLDÜRMEZ

Hilal-i Ahmer Cemiyeti kuruluşundan itibaren toplumun başından geçen hadiselerde aktif bir
konumda bulunmuştur, Osmanlı İmparatorluğu’nun nihayete eriş ve yeni bir devletin kuruluş
sürecinde savaş gibi bütün cepheleriyle cemiyeti ilgilendiren ve etkileyen meselelerde ise neredeyse
insanları tek çatı altında toplayabilen en önemli kurumlardan birisi olmuştur. Yaş, statü, cinsiyet,
milliyet, mensubiyet fark etmeksizin insanlar gerektiği zamanda yardımda bulunmaktan geri
durmamışlardır, Hilal-i Ahmer balo, müsamere, çiçek, pul satışı, kermes gibi muhtelif etkinliklerle bu
ilgiyi canlı tutmuştur, diğer yandan cephede bütün varlığı ile mücadele eden insanlara cephe gerisinde
elinden geleni yapma ihtiyacı hissedenlerin bu ortak amaç uğrunda buluşabilecekleri yegâne kurum
olmuştur. Herkesin kendi bütçesine, mesleğine, becerisine göre yardımda bulunduğu Hilal-i Ahmer’i
edebiyatçılar ise kalemleri ile desteklemiştir. Bilhassa Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele
yıllarında sayısı artan bu şiirler Abdülhak Hamid, Tevfik Fikret, Nigâr Hanım, İhsan Raif Hanım,
Mehmet Emin Yurdakul, Celâl Sahir, Sadık Vicdani, Vedâd Örfî gibi edebiyat tarihimizde önemli bir
yere sahip olan isimler tarafından yazılmıştır.
Abdülhak Hamid Tarhan’ın doğrudan Hilal-i Ahmer Cemiyeti için yazdığı tespit
edebildiğimiz dört şiiri bulunmaktadır. 11 Haziran 1927 tarihli “Hilal-i Ahmer Menfaatine Müretteb
Bir Müsamere İçin” başlığını taşıyan şiirinde, vatanın bütünlüğü, milletin istikbali için dünya
zemininden ayrılarak ebediyet âlemine göç eden insanların geride bıraktıkları, eşleri ve çocukları için
bütün insanlığın merhamet hissi ile onlara sahip çıkacağı ifade edilir, bunun vasıtası olarak ise Hilal- i
Ahmer görülür, bu, kuruma yardımda bulunulması için açık bir çağrı konumundadır. Zira şiirin de
başlığından anlaşılacağı üzere yardıma ihtiyacı olan insanlara maddi destek sağlamak için düzenlenen
müsamerelere katılımı sağlamanın yolu bilhassa süreli yayınlar vasıtası ve toplumca önemsenen
insanlarla sanatı da işin içine katarak ulaşmaktır, Hamid de bu şiiri ile buna zemin hazırlamıştır.
1
Ey necl-i pâki rıhlet eder mâder-i hazin,
Ey rif’at-ı mücesseme, ey cism-i bî-şifâ.
Kalbindesin bu milletin oğlunla sen defin,
Ey mâteminle müftehir ey rûh-ı pür vefâ.
Ukbâda bekliyor seni bir âlem-i safâ!
2
Ey hem-rev-i hayatı göçen zevce-i melül,
Görmez mi zevceler seni şâyân-ı merhamet?
Doğmuş Hilâl-i Ahmer, o bir necm-i bî-ufûl,
Nûruyla şâık olmada dünya vü ahiret,
Aksiyle mübtesim gibi dîdâr- mağfiret!
3
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Bîkes o yolda kalmış iken sen, bugün seni
Aç kor mu mâder-i vatan ey zâde-i yetîm,
Dil-mürdegân-ı hâkine bî-hisse bir denî
Sen ey yetîm, sîne-i ümmettesin mukim!..
4
Âğuş-ı ref’etinde bu cemiyyetin uyu,
Eyler şitâb o validenin âh ü zarına
İhlâs okurken, aynı ibâdet değil mi bu?..
Ervâh-ı müslimîn-i şühedanın mezarına,
Hâin düşer iken vatanın sengzârına!.. (Tarhan, 2013, s. 370)
Şair, 11 Haziran 1927 tarihli, “Hilal-i Ahmer Defterine” başlıklı bir başka şiirinde ise Hilâl-i
Ahmer’in yaptıklarını takdir ederek ortaya çıkan durumdan ziyadesi ile memnun olduğunu söyler ve
bu kurumu örnek olarak gösterir. Çünkü gayretle çalışmalarına devam ederek merhamet, şefkat,
hürmet hislerini etrafına yaymakta ve kalpleri yumuşatmaktadır. Eğer bu yardımlar devam ederse
Hilal-i Ahmer’in gücü sona ermez, bayrağı her zaman dalgalanır ve insanları gölgesi altına her daim
alabilir. Hamid bu şiirinde Hilâl-i Ahmer’e açık bir şekilde destek olmaya çağırmasa bile hakkındaki
müspet düşüncelerini dile getirerek devamlılıktan yana olduğunu göstererek aslında halkı kurum
etrafında bir araya gelmeye çağırır: Hem yardım edecek durumda olanları hem de yardıma ihtiyacı
bulunanları.
Gördüm âsârını meserret ile:
Ne yapılmaz cihânda gayret ile?.
Seyredenler uyûn-ı hayret ile
İbret alsın Hilal-i Ahmer’den!...
Müteharrik o heykel-i şefkat,
Nâşir-i hiss-i hürmet ü rikkat
Yapmaz elbette sâni-i hilkat
Cümle-i âbidâtı mermerden:
Dest yârî-i şehriyâr-ı hakîm
Bunu kılmakta rûz u şeb tahkim
Sâye-i râyetindedir, nitekim
Güneşin nurudur ziyâ-yı kamer!
Biri etmişti rekz-i istiklâl,
Sönmez elbet kızıl, yeşil bu hilâl
Kalb-i ümmette neyyir-i muzmer!.. (Tarhan, 2013, s. 371)
Abdülhak Hamid Tarhan’ın “Yine Hilâl-i Ahmer’e” başlıklı şiirinde ise kadınlar ön
plandadır, zira Hilâl-i Ahmer’in bir hanımlar merkezi olduğunu, her yaştan kadının cephe gerisinde
yahut cephede sıhhî destek verdiğini biliyoruz, tertip edilen gelir arttırıcı programlarda ise aktif
konumda bulundukları hatta bizzat organize ettikleri muhakkaktır. Şaire göre kadınlar bu kurum
vasıtası ile şefkat elini ihtiyaç duyanlara uzatarak Hilâl-i Ahmer bayrağının göğe yükselmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Cephede savaşanlar ile onlara destek olmak için elinden geleni yapan
kadınlar ortak bir kuvvet oluşturarak vatanın istikbali için çalışmaktadırlar: Bir tarafta düşmana karşı
savaşan asker, diğer yanda ise ölüme karşı gelen kadınlar vardır, dolayısı ile Hilâl-i Ahmer kendi
çatısı altında bu birlikteliği sağlamıştır.
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Yeni bir sitâredir bu
Göğe doğru itilâda
Alem-i Hilâl-i Ahmer
Yed-i şefkat-i nisâda
Oranın sevâbitiyle
Buranın muhadderâtı
Bir olup tenevvür etti
Vatanın mukadderâtı
Ne güzel mukarenettir
Bu zemîn ile semâda!
Bu tarafta hasma karşı
Gidiyorsa harbe asker,
O tarafta mevte karşı
Geliyor demir periler
Bir olup zükûr u nisvân
Koşuyor bugün cihada. (Tarhan, 2013, s.372)
“Bir Mecrûh Hastabakıcısına” başlıklı şiirinde ise şair, vatan uğrunda mücadele edenler için
şefkatini esirgemeyen hemşirelere olan minnetini dile getirir. Öyle ki şair mübalağa sanatının
gölgesine sığınarak bu hastabakıcıların ölen bir askeri bir işaretleri ile tekrar vatanın hizmetine
döndürdüklerini söyler. Düşüncelerini bir askerin ağzından ifade eden Hamid, Hilâl-i Ahmer’in
hilâline atıf yapar ve bir anne gibi gördüğü bu hastabakıcıların hem dünya hem de ahirette bu
mensubiyetleri ile övünebilecekleri kanısındadır. Hilâl-i Ahmer’in yaptıklarını gören ve takdir eden
şair, hemşireleri ise meleklere benzetir ve hayranlığını dile getirir, onların desteğinin açtığı alanın
zafere ulaşmada ne kadar ehemmiyetli olduğunu vurgular.
1
Ey rikkatin mümessili, simâ- yı hoş- nümâ,
Hemşîre-i muazzeze, meb’ûse-i semâ,
Sensiz yerim olur idi bir hâk-i meskenet!
Bâzû-yı müşfikinle bugün eyledim kıyam..
Etmekte hep cerihalarım kesb-i iltiyâm..
Açmıştı gerçi onların bir dest-i mel’anet!
2
Düşmen nişânlarıysa da bâdi-i iftihar,
Kalp akçalardı belki; fakat ettim iddihar,
Bir gün iâde eylerim a’dâ-yı millete!
Oldum şehîd, azm-i reh-i vahdet eyledim;
Ancak işaretinle senin avdet eyledim,
Tekrar edâ-yı hizmet için dîn ü devlete!

860

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3
Mâder tabiatındasın ey duhter-i vatan,
Ey yâdigâr-ı mâder sa’d-ı ahter-i vatan,
Sen ahiret karındaşım oldun bugün benim!
Kurtardığın hayatı ben etsem fedâ, yine
Ruhûm gelip onun düşer elbette pâyına!
Dünya vü ahirette hilâlinle sen öğün.
4
Harben taarruzuyle hukuk-ı sarîhaya,
Dest-i hoduyla açtığı müdhiş cerihaya,
En sonra keşfeder medeniyyet bu çareyi.
Oldum Hilâl-i Ahmer’e ben böyle secde-sâ,
Bir asitânedir o, binâ-kerde-i nisâ:
Sizden bilir derim beşeriyyet bu çareyi.
5
Gülzâr-ı sulh içinde açılmış o bir harîm,
Nâzır onun esasınadır Hâlık-ı Kerîm,
Meydan-ı harbe olsa da az çok nezâreti.
Gördüm sizin hilâli meleklerle hem-sefer..
Hâkim bütün kulûba o bir râyet-i zafer.
Nisvân muzafferiyetinin bir işareti! (Tarhan, 2013, s.373-374)
Hilâl-i Ahmer için şiirler yazan bir başka şair ise Tevfik Fikret’tir. “Hilâl-i Ahmer” başlığını
taşıyan şiire özel bir toplantıda okunmak üzere yazıldığı not düşülmüştür. Bu şiirde şair, insanlığın
kendisini düşürdüğü durumdan ve bu vaziyet sebebi ile yaşadığı kayıplardan bahseder. Tüm
yaptıklarına rağmen yine de Allah insana rahmetinden bahşetmiştir, onun rahmetinin tecellisi ise şaire
göre Hilâl-i Ahmet Cemiyeti’dir. Çünkü bu cemiyet eylemleri ile kutsal bir amaca hizmet etmekte,
düşkünlere el uzatmakta ve verilen zararı telafi etmeye çalışmaktadır, bu sebeple yaptıklarına saygı
duyulması gerekmektedir.
Kadan, yaradan, giryeden, evcâ ü figandan
Mec'ûl olan elvâh-ı nuhuset, o gam-efzâ
Elvâh-ı cehennem... Yine Rabbin acımış da,
Zehrâbe-i tel'înine bir dem'a-yı rahmet
Mezcetmiş; onun zâde-i mes'ûdu şu hey'et.
Hey'et ki hilâliyle, cemâliyle semavî;
Kudsiyyet-i amal ü fiâliyle semavî!
Hürmet sana, ey —tesliyet-i acze müekkel,—
Düşmüşlere munis ve şifâ-pâs uzanan el!
Hürmet sana, ey kanları simâ-yi beşerden
Rikkatle, metanetle silen şefkat-i zî-fen!
Hürmet sana, ey nâhün-i zehrîn-i vegaayi
Asrın ciğerinden sökecek pençe-i muhyi!
Hürmet sana, ey gurre-i garra-i gül-efsân,
Hürmet sana, hürmet sana...
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Lâkin seni vicdan
Hep kanlara batmış ve kızarmış görecekse,
İnsânda bu cinnet daha pek çok sürecekse,
İnsanlığa cidden bu tehâlüf, bu mu'âdât
Makdûr ise, insân buna mahkûm ise... Heyhat! (Tevfik Fikret, 2004, s.569-571)
Cemiyet için şiir yazan bir başka şair ise Nigâr Hanım’dır. “Hilâl-i Ahmer’in Tab Ettireceği
Talebe Defteri İçindir.” başlığını taşıyan şiirde şair her Müslüman’ın hilâl için çalıştığını söyleyerek
bir başlangıç yapar ve vermenin, paylaşmanın öneminden bahseder, dörtlüğün sonunda ise cemiyeti
muhterem olarak nitelendirir. Nigâr Hanım’a göre Balkan Savaşları Hilâl-i Ahmer’e ehemmiyet
verilmesi gerektiğinin bir ispatı konumundadır. Vatan ve o vatana mensup insanlar ilerleme ve istikbal
için azimli bir şekilde çalışılmasını beklemektedir, Türklüğün hayrı için bütün gücü ile elinden geleni
ortaya koymalıdır. Bir araya gelerek ve bu birliktelikten kuvvet alarak daima ahlaklı bir şekilde,
tutumlu olarak, iyilikle mantığın emrettiği ve Allah’ın sevdiği biçimde daima çalışmak elzemdir; şair
kurtuluşu bunda görür.
Her Müslümân hilâl için çalışır
O bizim zeyn-i ömr ü efserimiz,
Verelim, şefkatle veren alışır
Muhteremdir hilâl-i ahmerimiz.
Zevk ü ten-perverî felâketini
Bize Balkân vakası öğretti,
Ve perîşânlığın nihâyetini
Yine Balkan belâsı öğretti
Bakınız hep vatan, vatandaşlar
Bekliyor bizden ateşîn ef’âl
Bize güyâ diyor sular, taşlar
“Sizsiniz gayret, ömr-i istikbâl”
Türklüğün hayrına bugün Türkler
Vakf-ı ömr ü muhabbet etmelidir
Yükselip yükselip bütün Türkler
Yine ibrâz-ı satvet etmelidir.
El ele ittifâk edip artık
Her zaman, dâ’ima çalışmalıyız
Bunu emr eyliyor bugün mantık
Durmayıp mutlaka çalışmalıyız
Bize lâzım metânet-i ahlâk
İktisâd ü fazîlet ü gayret
Çalışan kulları sever Hâlık
Her zamân pâyidâr olur kuvvet (Nigâr Hanım, 2015, s.297)
Nigâr Hanım “Hilâl-i Ahmer Kartpostalları İçin” başlıklı şiirinde ise cemiyetin bir başka
hususiyetine temas eder ve şefkat hissi ile temsil olunmasını sağlar. Şiirde yaralı, kanlar içerisinde
yere serilmiş genç bir adam manzarası vardır, Hilâl-i Ahmer’den yetişip onu kurtarması istenir, çünkü
cemiyet bunu yapabilecek merhamet duygusuna, yardım etme kuvvetine, karşılıksız iyilik etme
düşüncesine sahiptir.
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Serilmiş kan içinde yerde bir genç nâ-tüvân kalmış,
Hilâl-i Ahmer ondan reng-i şefkat istimâl almış.
Şu hûn-âlûd olan sahra-i vahşette yatan mecrûh
Fedâ’î-yi vatandır, sînesinde yaralar pür-hûn...
Yetiş imdâdına şefkat! O kalb-i ibtila meşhûn
Vatan hissiyle elân çarpıyor, ey şefkât-i memdûh
Yetiş, gel, dest-gîr ol, sen ki mevhûb-ı ilâhisin
İnâyet, merhamet, sen çünkü mahbûb-ı ilâhisin. (Nigâr Hanım, 2015, s. 298)
“Diğer” başlıklı bir başka şiirinde ise yaraları saran gizli elleri, Hilâl-i Ahmer bünyesinde
faaliyet gösteren hastabakıcı kadınları takdir etmiş, yaptıkları işin kıymetini ifade etmiştir. Çünkü
onlar yalnızca yaralılara yardım etmekle kalmaz, teselliye ihtiyaç duyan herkesin yanındadır, adalet ve
merhamet hisleri ile hareket eden bu yardımsever insanlar hilâl şekline bürünerek hüzün ve gam
kulübelerini dolaşır, onların yanında olduğunu hissettir ve elemlerini ümide dönüştürür. Şair, mühim
bir misyona sahip olduğunu düşündüğü Hilâl-i Ahmer’i bütün cepheleri ile över ve cemiyete
yazdıkları ile destek olur.
Gizli ellerle sarar yaraları
Şefkat hâdim-i ulviyyetdir
Tesliyet-yâb eder âvâreleri
Masdar-ı ma’adelet ü ref’etdir
Bizde o şekl-i hilâle bürünür
Dolaşır külbe-i ahzân u gamı,
Reng-i tâbende âla bürünür
Eder ümid mukârin elemi (Nigâr Hanım, 2015, s. 298)
“Hilâl-i Ahmer” başlıklı şiirler yazan bir başka şair ise İhsan Raif Hanım’dır. İhsan Raif
Hanım, Hilâl-i Ahmer’de gönüllü olarak hemşirelik yapmış, şahit olduklarını ve yaşadıklarını şiirine
aktarmıştır. Bu sebeple şiirinde tahkiye ön plandadır. Şiirine geçen sene soğuk geçen kışla ilgili
betimlemelerle başlar, bu havaya rağmen cinsiyet, yaş fark etmeksizin ellerinde bohçalarla karanlıkta
Hilâl-i Ahmer’e koşan insanlar vardır ve bu insanlar, kendi şartlarına göre sahip olduklarını
cemiyetten esirgemez, yapabildikleri oranda bütün varlıkları ile oradadır. Kimi bir şeyler diker, kimisi
hesap işleri ile ilgilenir, bir diğeri elbise dağıtır, bir başkası muhacirlerle ilgilenir, herkes sessizce işini
yapar. Öyle ki iki büklüm, gözleri iyi görmeyen, yetmiş yaşında bir ihtiyar bile her gün sabahın erken
saatlerinde gelip dikiş dikmeye başlar, kimse ile konuşmaz, yalnızca kararlı bir şekilde işi ile meşgul
olur, bu şairi çok etkiler ve kendi hayatından fedakârlık yaparak işini icra eden ihtiyarı unutamadığını
ve her daim ona saygı duyacağını dile getirir. Aynı zamanda insanların destek olmak için elinden
geleni yapmasına zemin hazırlayan, bu faydalı işlerin meydana çıkmasında rolü olan Hilâl-i Ahmer’e
yapılan övgülerin az olduğunu söyler, cemiyeti yardıma ihtiyacı olan insanların çaresi olarak görür,
yaralılara kucak açan, evsizlere sığınak olan, açları doyuran, hastaların bakımı ile ilgilenen bu kuruma
yardım edenler için de dua ederek sayılarının çoğalması temennisi ile şiirini nihayete erdirir.
Sensin ancak mecruhlara, muhtaçlara çaresaz.
Yaralanmış her garibe sensin açan kol kucak.
Sende bulur dinlenecek, ısınacak bir bucak.
Sende bulur bir kaşıcık çorba, rahat bir döşek.
Başucunda gece gündüz bakan müşfik bir melek,
İlacını içirecek, yarasını saracak
Ona candan ana gibi, kardeş gibi bakacak…
Ey Hilâl-i Ahmer!.. Sana helâl olsun verilen:
Evvel Allah sonra senin sayendedir dirilen.
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İnsaniyet şehrahına adım attın yürüdün.
Sen hasenat nuru ile etrafını bürüdün.
Sana yardım eden eller çürümesin, var olsun.
Bu dünyada gönlüm gibi herkes sana yâr olsun.” (İhsan Raif Hanım, 2002, s.39)
Şairin aynı başlığı taşıyan bir başka şiiri daha mevcuttur. O şirinde de Hilâl-i Ahmer’in
hilâlinin ortaya çıkışına dair hikâyeler anlatır: Yaralıların kanı ile boyanmış hilâli cennet bağından,
gazilerin bahçelerinden meleklerin bu, hatıra olarak kalsın diyerek getirdiklerini söyler. Hilâl-i Ahmer
için dualar eder ve ilelebet varlığını muhafaza etmesini temenni eder. Cemiyetin yaptığı işleri takdir
eder, şimdiye kadar pek çok insana ulaştığını, hizmette bulunduğunu, yaralar sardığını ifade eder ve
herkese örnek olması gerektiğini dile getirir.
Ey Hilâl-i Ahmer, madenin gayret.
Âsarın hamiyet, heykelin şefkat.
Bakıp senden cihan almalı ibret
Sipihr-i gaddara kârı, âr olsun.
Fevvârelerinden düşer münevver.
Altın ellerinle işlenen cevher,
Besler o daneler birer kebuter,
Fevvâren <ki> ebedî tabdâr olsun.
Ne hizmetler gördü metîn ellerin,
Ne yaralar sardı nermîn ellerin,
Ne kefenler yırttı semîn ellerin.
Var olsun o eller <hep> kamkâr olsun. (İhsan Raif Hanım, 2002, s. 40)
Tıpkı Fikret’inkine benzer şekilde, Hilâl-i Ahmer bünyesinde faaliyet gösteren hastabakıcı
kadınlar için şiir yazan bir başka şair de Mehmet Emin Yurdakul’dur. 1917 yılında “Hastabakıcı
Kadınlar” ismini verdiği bir kitapçık yayınlayan ve bu kitapçıktan elde etmiş olduğu geliri Hilâl-i
Ahmer’e bağışlayan şair (Karal Akgün, Uluğtekin, 2000, s.172) şiirinde hemşirelere övgü dolu sözler
söyler. Ömürlerini iyiliğe vakfettiklerini, yeryüzünün kanatsız melekleri olduklarını, merhametin
ocağı hastanelerde ihtiyaç duyanlara kucak açtıklarını, pek çok fedakârlıkta bulunduklarını ifade
ederek bizzat hemşirelere seslenir, selamlarını iletir, takdir eder.
Ey Tanrı’nın aşkından yaradılmış nur çehreler..
İyiliğe ömrünü vakfeyleyen hemşireler,
Faziletin öz kızları!
Sizin asil alnınız Şark'ın altun bir seheri;
Gözleriniz Filistin çöllerinin yıldızları;
Okşayıcı nefhanız o peygamber-çiçekleri.
…
Size selâm, size hürmet
Ey Hilâl'ın kadınları!
Size selâm, size hürmet
Ey yurdun pâk alınları!
…
Bırakmasın Allah'ımız
Çatıları merhametsiz,
Vatanları kahramansız,
Bizi sizsiz ve şefkatsiz!...

864

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

“Hilâl-i Ahmer Çiçeklerini Alınız!” şiiri ile cemiyeti destekleyen bir başka isim ise Celal
Sahir’dir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında şiirini yayınlayan şairin Hilâl-i Ahmer’e destek olmak üzere
halka bir çağrıda bulunduğu muhakkaktır. Şiirde, bir çiçeğe ziyadesi ile anlam yüklenerek şehit kanları
ile yıkandığı, bir çiçeğin aynı zamanda merhamet meleği olabileceği söylenir ve ses tonu yükselir, çiçeği
satın almanın düşmana karşı durabilmenin bir yolu olduğu, zafere yaklaştırdığı, küçük miktarda bir
paranın bile vatana olan bağlılığı, sevgi ve saygıyı gösterebileceği, şifa olabileceği ifade edilir.
Vatandâş! Al. Senin o küçük paran
Vatana cânını bağlayanlara
Saygını, sevgini hbaer verecek;
Kanlarından ruhu ağlayanlara
Şifâ gönderecek al-beyâz çiçek! (Kiremitçi, 2018, s. 343)
Celal Sahir, “Kızılay’a” başlıklı şiirinde ise kötünün karşısına hep Kızılay’ı koyarak galip
gelebileceği kanısını uyandırır. Kızılay’a övgülerle başladığı şiirinde kan ve ateşin boğuculuğu ile
yakıcılığını engelleyebilecek iki duygudan bahseder: Merhamet ve şefkat. Hilâl-i Ahmer’i konu
edinen şiirlerde genel olarak bu his, cemiyeti temsil etmek için sıklıkla kullanılmıştır. Celal Sahir de
bunu ıskalamaz, yine aynı şekilde melek benzetmesini yapar, insanları tesellideki ve şifa dağıtmadaki
rolünden bahseder, gücünü ise mavi gökten aldığını söyler.
Arzı boğar ve yakarken kan, âteş
Sen merhamet ve şefkat nuru yay;
Onlar fenâ iki kızıl kız kârdeş,
Sen onların düşmanısın, Kızılay!
…
Sen onlara teselli dök, şifa dök.
Sana versin kudretini mâvî gök,
Ölüler de nefsinle dirilsin… ((Kiremitçi, 2018, s. 339)
SONUÇ
Hilal-i Ahmer’i konu edinen seçtiğimiz bu şiirler sanatsal gayelerle vücuda getirilmiş şiirler
değildir, belirli bir amaç doğrultusunda yazılmışlarıdır. Bu hem yetiştiği, içerisinde bulunduğu
topluma kendi imkânları, yetenekleri ve şartları ölçüsünde katkı sağlamak isteyen şairin bir seslenişi
hem de yaptıkları ile takdir edilen bir kurumun devamlılığını sağlamak maksatlı atılan adımlardır, zira
incelenen şiirlerde kullanılan birbirine benzer ifadeler bunu kanıtlar niteliktedir. Birbirinden farklı
anlayışlara, perspektiflere, dünya görüşüne, yetişme tarzına, birikime sahip olan insanlar üslup farkı
ile aynı konu etrafında bir araya gelebilmiştir, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile ilgili düşüncelerinin ifade
ediş şekli farklı ancak muhtevası birbirine çok yakındır.
Diğer yandan kamuoyuna ulaşmanın en kestirme ve etkili yolu şiirdir, edebiyatçılar da sözün
gücünden istifade ederek hem kendilerini işin içine dâhil etmiş, yaşanılan hadiselerin bir parçası
konumuna getirmiş hem de insanların güveninin kazanılmasında ve iknada rol oynayarak yardım
faaliyetlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamışlardır. Birbirinden farklı tarihlere sahip olan
Balkan Savaşı yıllarından Millî Mücadele sonrasına kadar uzanan bu şiirlerin ortak bir amaç etrafında
birleşmesi ve aynı söyleme sahip olması bu açıdan dikkate değerdir. Zira hadiseler değişmiş ancak
Hilâl-i Ahmer’e karşı olan bakış bir değişime uğramamış ve her zaman desteklenmesi gereken bir
kurum olarak görülmüş ve vatana hizmet etme noktasında bir vasıta konumunda bulunmuştur.

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

865

KAYNAKÇA
İhsan Raif Hanım. (2001), İhsan Raif Hanım: Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yayımlanmış ve
Yayımlanmamış Bütün Şiirleri, Ed. Cemil Öztürk, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Karal Akgün, S., Uluğtekin, M. (2002), Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara: Kızılay Yayınları.
Kiremitçi, M. Y. (2018), Osmanlı Gazetelerinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İstanbul: Kızılay Yayınları.
Nigâr Hanım. (2015), Şair Nigâr Hanım Toplu Şiirleri, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
Tarhan, A. (2013), Bütün Şiirleri, Ed. İ. Enginün, İstanbul: Dergâh Yayınları.
Tevfik Fikret. (2004), Bütün Şiirleri, Ed. İ. Parlatır, N. Çetin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

AKİF’TE YESEVȊLİK İZLERİNİ KÜLTÜREL BAĞLAMINDA TETKİKİ
EXAMINING THE TRACES OF YESEVISM IN CULTURAL CONTEXT IN AKIF
Sinan DOĞAN

Abstract
Mehmet Akif Ersoy had the vision of realizing the ideal social order in which he lived and
positioned by sensing the past science, philosophy and cultural heritage with which he made
sociological, psychological and historical analyzes. The current structure of society, like the cosmic
universe, was an obstacle to the realization of social life. . Akif sees the new expansions of the ideal
social order that he wants to realize in his history and has struggled for this in the intellectual and
political field. Akif has the imagination of an ideal society as in Yesevism. First of all, Akif has
attributed meanings to religion that transcend its sociological meaning and that will direct, form and
govern the society in every aspect. It is populist in terms of emotions in Akif and Yesevism. The spirit
of populism is to be able to create a social order by taking inspiration from the main sources of Islam,
grasping the scientific facts of the century and bringing it to the understanding of the age. The obstacle
to the ideal social order, which is a social engineering project, is superstitions and superstitions caused
by hell. Warning and enlightenment to the society; his duty is to cure the illness of "ignorance" with
"two powers such as ma'rifet and virtue". Ma'rifet, first of all, is to create all the reasons that will bring
happiness to the society. . It is to build the skill that will ensure the auspicious rise of the nation by
using the unique style and virtue of the “Sebab-ı Münevver”. Disregarded destiny, faith in faith, and
perverted world are the causes of stagnation in society. It is the beginning of stagnation, humiliation
and captivity in society. Getting rid of humiliation and bondage is not possible with the dominant
Islam in society, but through the establishment of the true understanding of Islam. For this reason,
Akif has the idea of revolution in the field of spirit and morality in the realization of the ideal social
order. The idea of revolution in Akif and Yesevism; Revolution in thought and state, art and ethics ...
is to re-establish the relationship between Islam and the period in the perception of the century.
“Victory is ahead, to attack and overcome obstacles. the hero is a sign of faith. The trained "Şebâb-ı
Münevver" must be instructive enough to shed light on the society and direct them correctly, as in
Yesevîk, so that the rationality of human-knowledge-action will take place. Combining the concepts
of innovation and progress strengthened with science, a well-understood Islam, with the rationality of
Human-knowledge-action, is to form the spirit of the order of the ideal society. Its cultural symbols
and symbols are the inspiration of the ideal society. The merging of religious and national will in a
way that feeds each other, revealing the strong dynamics of the society in the past, and building the
society with these dynamics. In Akif and Yesevi, belief is the rituals of the social order combined with
a national imagination. Traditions shaped by religion are the basis of ideal social order. Concepts of
religion, nation and homeland have a central position. In the historical process, he lives at the point
where the "past" intersects with the present time and tries to direct the future with this consciousness.
This effort is the light of the divine lantern in both Akif and Yesevism, and transforming the principle
of nation walking behind them into action. Politics in Akif is one of the social tools in the realization
of the ideal social order. Although history is made as a reference, the historical background of Islam is
seen as a valuable treasure of knowledge. Historical reference is seen as an activity that will further
strengthen and deepen the ideal social order. . It is aimed to base the effects of Yeseviism in Akif's
idea of revolution in the field of spirit and morality, his understanding of service to society and
society.
Keywords; Mehmet Akif Ersoy, Yesevism, Culture, Sociology, Religion
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Giriş
Ȃkif’e göre fikir kaynağı, bizzat toplum ve toplumda yaşayan düşüncedir. (Karakoç, 1968:21)
Kendisine has aydın duyarlılığıyla, toplumsal sorunları dert edinen, bunlara İslâmî metotlarla çözüm
arayan Akif, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan dönemde bağımsız şahsiyetinden ve davasından
asla ödün vermemiş, yılgınlığa düşmemiş; aksine mücadele azmini hep diri tutmuştur. Akif’in en
büyük hassasiyeti din, millet ve vatan kavramları olmuştur. Mehmet Akif’in düşünce dünyasında, din
ve millet kavramları, merkezî bir konuma sahiptir. Mehmed Akif, merkezine aldığı konularda
çalışmalarını, millet çapında bir tefekküre kadar götürmüştür.
Milletlerin karanlık devreleri ve felaketli günleri olmuştur. Milli birliğin sarsıldığı bu gibi
durumlarda, onları birleştiren aşk, iman ve heyecan veren üstadlara, fikir, mücadele ve iman
adamlarına ihtiyaç vardır. (Yetiş, 1986:32) Ahmet Yesevî ve Mehmet Ȃkif (1873-1936) bu ender
şahsiyetlerdendir. Makalemiziz konusu, biri Orta Asya’da diğeri Anadolu'da yaşayan bu iki
düşünürün, ele aldıkları mevzulardaki müşterek fikir ve yöntemlerini incelenmesidir.
Doğu ve Batı edebiyatında vukufu bulunan Mehmet Âkif ve Ahmet Yesevî,yaşadığı toplumunda
milli ve ilahi duyguları terennüm etmiş birer mütefekkirdir.Ȃkif ve Yesevî’nin en önemli ortak
özelliği,yaşadığı topluma önder ve model olmalarıdır.Yesevî ve Ȃkif, didaktik hüviyetleri ile
toplumun yol göstericileri, dert ortakları ve daha temiz bir yaşamı özleyen, geçmişin şerefli tarihine
bağlı, gelecek kuşaklarının mutluluğu için çalışan samimi söz ustalarıdır. Heyecanla yaşayarak,
gönüllere heyecan verdiler. Her fırsatta Müslüman'a heyecan aşılayarak Hakkı ve İslam’ı hâkim
kılmasını istedi. Farklı çağlarda yaşamasına rağmen Ȃkif veYesevî’nin mücadelesinde, fikir ve
yöntem bakımından benzerlik taşımalarıdır. Ahmet Yesevi’nin ölümünden sonra fikirler, Yesevilik
şeklinde kuramsallaşarak asırlarca yaşamıştır.
Yesevî ve Ȃkif, mücadelesinde ele aldıkları ana tema ve motifler açısından birbirlerine paralellik
arz etmektedir. Yesevî ve Ȃkif’in kültürel mücadelesini,İçerisinde yaşadıkları dönemin sosyo-kültürel,
sosyo-politik şartları şekillendirmiştir. Bu bağlamda her ikisi de aynı motifler üzerinde yoğunlaşmış,
cemiyeti uykularından uyandırmış, onlara irade ve güç bahşetmiş, eski izzet ve şereflerine
kavuşmaları için faaliyete geçirmiş aksiyoner birer âlim fonksiyonunu icra etmişlerdir.
Akif’te ve Yesevîlik’te Dini Hayat
Gazâlî’nin kudreti önünde eğilen (Eşref, 1962: 331; Önder, 1987: 53)Akif, ideal âlemi arayışının
en kuvvetli terennümlerine ve bunun için mistik bir ruhun feryatlarına sarılmıştır. (Topçu, 1961:
32,33) İbn Rüşd, İbn-i Sînâ, Gazâlî, Akif’in fikirlerinde yer bulduğu gibi,toplumu bu bilginlere
yönlendirmiştir. (Safahat,1977: 381) Akif, "Gece, Hicran ve Secde" şiirlerinde vahdet-i vücut
felsefesini şiirleştirmiş ve adeta burada mistik şahsiyete bürünmüştür. O, burada Allah'a olan derin
özlemini anlatıyor, onu görmemenin hasretiyle yandığına işaret ediyor. Akif’in bu şiirleri, onun içine
düştüğü yeissin verdiği ıstıraptan kurtulmak için, maddi varlığından nasıl uzaklaşmaya çalıştığını ve
bir derviş edasına büründüğünü göstermektedir. (Tansel, 1973: 129) Bütün mesele, kaygı ve ıstırabı
anlamlı ve amaçlı eyleme dönüştürülmesidir. Kaygı ve ıstıraba dönüşmeyen hiçbir fikir, “benliğini
aşan dış dünyada, anlamlı ve amaçlı eylemi” inşa edemez. Kaygı ve ıstırap, ebedî olana yönelen
insanın hakikate ulaşma yolculuğudur. Hakikat yolculuğunda keşfettiği
yeni bir müteal
değerlerle,insan ve toplumu inşa etmeye çalışmıştır. ‘’Yesevîlik, toplumun kendi inanç ve hayat
felsefesini yenilenmesidir (Doğan, 2018a) Hakikat’e dair sahih bilgileri, bunları bir sistem içinde
açıklamaya çalışılması, hakikat’e dair ulaştıkları bilgiler bir araya getirildiği zaman büyük bir değer
oluşturması, (Kindi, 1994 :1,2) kendine özgü bir bilgi, bilim ve medeniyet kurgusu oluşturmasıdır.
Ȃkif, gözlerinin Allah Teâlâ’dan başkasını görmemesini, vecde gelip âlem-i kesretten
uzaklaşarak, âlem-i vahdete dalmasını, halkın değil, herşeyin yaratıcısı olan Halik’ın müşahede
edilmesini istemektedir: (Ersoy, 1977: 160) Hakanî kültüründe yetişmiş olan Yesevî, hikmetleri
aracılığıyla Türkleri, Hakk’ı anlamaya ve ona ulaşmaya çağırmasıdır. (Ocak, 1996: 31) Safahat ve
‘’Divan-ı Hikmet’te işlenen konularda, baskın İslâmî unsur ile birlikte milli unsur kullanıldığı
için,halk arasında kutsi bir anlam kazanmıştır.(Köprülü, 1993: 164) Safahat-Divan-ı Hikmet’te,
evrensel öğretileri sadece Türk âlemi için değil, kaos ortamındaki günümüz İslam Dünyası’na derman
olma özelliği taşıyan en uygun reçetedir. Âkif ve Yesevi’nin mücadelesi, İslâm anlayışını, İslâm’ı
Türklere anlatma ve öğretme yöntemini, topluma rehberliğini, topluma açık yönünü, olaylara bakış
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açısını yansıtmaktadır. Safahat’ta ve Divân-ı Hikmet’te, toplumsal konulara “sosyolojik” bir bakış
açısıyla yaklaştığının işaretlerini bulmak mümkündür. Âkif’te ve Yesevî’de İslâm’ı, Türklerin
anlayışına, kültürüne, toplumsal durumuna uygun bir biçimde sunmanın dikkat çekici bir örneklerini
vermiştir. Safahat ve Divân-ı Hikmet’te sunulan dini anlama ve yaşama hadisesi, statik bir olgu
olmayıp, kendi içinde derinleşen dinamik bir yapı arz eder. Akif’te-Yesevîlik’te şahsiyet ve
düşüncesinin harekât noktasını ve ideallerinin ufkunu Hz. Muhammed oluşturmaktadır.
Akif ve Yesevî,mistik gücüyle ayet ve hadislerdeki ince manaları, lirik ve didaktik yöntemiyle
toplum inşasını gerçekleştirmiş, Kur’an ve sünnete vakıf birer âlimlerdir. Aynı zamanda, atıfta
bulunduğu ayet ve hadislerin hikmet temelli yorumlaması, kendine özgü bir metoda sahip olan ender
şahsiyetlerdir. Âkif ve “Yesevî, üzerinden yaşadığı coğrafyayı, kendi irfanı üzerinden tanımlamış ve
anlamlandırmıştır.” (Hançer, 2014) Ortak bir geçmişe referans olan Yesevîlik, toplumun kendini
tanımlayabilmesinin sağlam bir zeminini de oluşturur. (Doğan, 2018a) Mekân-irfan ilişkisi, bilginin
varlık alanı oluşturduğu için kitleler, zihnen ve ruhen olarak mesajı algılamıştır. (Taşğın, 2013)
Mekâna ait tüm detaylar, kitlelerin nezdinde ortak anlamlar meydana getirmektedir. (Doğan, 2018a)
Mekân-irfan ilişkisi olmadığı zaman, bilginin belirsizliği, mekânın da yetimiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Bir şekilde irfân-mekân ilişkisiyle kurgulanan ve inşa edilen bilgi, iktidarın bütün
imkânı ve desteğiyle yerleşik hale gelir. Yesevîliğin yerleşik bilgi haline gelmesi, siyasi iktidarların
desteği ile olmuş, asırlarca etkisi devam etmiştir. Akif’ ve Yesevîlik’te irfân-mekân ilişkisinden doğan
kurulu kavramsal alanı ile bu alanı oluşturan parçaların birinden diğerine aktarılan anlamlar dünyası
arasındaki ilişki kurulmaktadır. Oluşturulan bu ilişkiler ağı ile insan-Tanrı-mekân sevgi ve gücü
kazandırılmıştır.
Maddi varlığından uzaklaşarak, ideal âlemi arama arayışını, Akif’in Hasan Basri Bey’e verdiği
cevabında,’’asıl vadim’ budur ’şeklindeki cevabı doğrulamaktadır. (Akademik Lise ve Kolejler İçin
Edebiyat, 2012: 161) Yesevilîkte,hakikata ulaşmak için, din ahkâmlarına sıkı sarılmalı, Allah’ı
sevmeli, tüm güç ve vücudunu bu amaca doğru yönlendirebilmelidir. (Akademik Lise ve Kolejler İçin
Edebiyat, 2012: 161) şeklinde Akifte başlayan hakikat arayışının sonunda elde ettiği mistik gücü,
cem'iyet-i beşeriyyeye hizmet için kullanacaktır. (Çantay, 1966: 261; Kara, 2001: 45) Akif,
Gölgeler’deki son şiirlerinde, vahdet-i şühud mertebesine ulaştığı (Safahat, 1977: 490; Topçu, 1961:
64-65)söylenebilir. Akif’te mâbedini (kalbini) zahir şeylerden temizleme ve ilimle irfanla süsleme
çabası," (Edip, 1960: 1,165) mutasavvıfların kalbe atfettiği önemle, kalp tasfiyesi ile ilgili fikirlerini
yansıtmaktadır. “Divân-ı Hikmet’in önemli bir bölümünde, Yesevî, dünyadan elini ayağını tamamen
çekmiş bir münzevi olarak karşımıza çıkarken; bir başka bölümde Yesevî, toplumu içten içe kemiren
iktidar, servet, dinde riya vb. şeylere hücum eden muhalif bir cemiyet adamı olarak görürülür.
Yesevîlik,bencil insan tipi yerine, insani değerleri öne çıkaran insan tipi ikame ettikleri için”,
sürekliliğini korumuştur.(Doğan, 2018a)
Âkif varlığını, Mutlak Varlık ile birleştirilmesinde, ibadetleri vasıta olarak görmesi, Akif’te
tasavvufi halini (Cemal, 1986: 213; 1993: 73) yansıtmaktadır. Yesevîlik’te bilgi, erdem ve ahlak
temelli bir iman anlayışı, biri diğerini tamamlayan olgular olarak karşımıza çıkar. Kur’an ile hayat
arasındaki ilişkiyi rasyonel bir zemine oturtan din yorumunu da yansıtır. (Kutlu, 2013: 50-57) Âkif
hayatında yaşadığı dönemleri; mesuliyet ideal arayışını, zihnine didaktik bir karakter kazandırmasını,
uzlet dönemini, mistik gücünü, insan ve milletine kemal derecesinde hizmet etme anlayışını, ideal
âlemin arayışı ve terennümlerini ‘’Safahat’a’’ yansıtmıştır. (Topçu, 1961: 32-33) İslâm-millet adlı iki
düşünce, Safahat’ta iç içe olarak birbirini tamamlar.” (Kabaklı, 2003: 67) Tasavvufı kavramlardan bir
kısmını benimseyerek şiirlerinde kullanmıştır. (Tatcı, 1997: 409) Kur’an, ferdin iç dünyasını
mükemmel biçimde inşa etmektedir. (Duran, 2010: 120). Akif ve ‘’Yesevi ferdî tekâmülün yanısıra
sosyal yapının tesirinde önemli roller üstlenmişlerdir. (Yücel, 2014: 309,318)
Divân-ı Hikmet ve ‘’Safahat’ta manevi derinliğe sahip içe dönük insan oluşturma çabası yer
almaktadır.’’ (İsen,1993) İnsanın manevi vasıf dokusuna ilişkin betimlemelerin yanı sıra toplumsal
boyutu işlemektedir. Âkif ve Yesevî, bir çeşit erginleştirme süreci yöntemi kullanmak suretiyle
“hikmetleriyle” toplum ve insanın, manevi vasıf dokusunu geliştirmeye yönelik önlemleri ve ilkeleri
ön plana çıkartmayı başaran bilgelerdir. Divân-ı Hikmet ve Safahat’ta dile gelen hakikatler, insanın
gerçek manada tekâmül edebilmesinin icaplarını göstermektedir. Yesevîlik’te, akıl, ruh ve beden
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terbiyesini bir bütün olarak tasavvur edildiğinde, insanın tekâmülü de bir bütün olarak ele alınmıştır.
İnsanın tekemmülleşmesi, kendi varlığında cevheri keşfederek, Tanrısal sırrı ve güce ulaşır. Tanrısal
güçle, Mutlak Varlık’ta birliği yaşar, toplumu birliğe yöneltir.(Doğan,2018a) Bundan dolayı Safahat
ve Divan-ı Hikmet’te yer alan hakikatler, İslam dünyasına hitap edilmekte olup, Türk-İslam
toplumlarını birleştirici gücü olabilecek özelliğini taşımasıdır. Yesevî, “Benim hikmetlerim hepsi
Kurân’ın anlamıdır. (Yesevî, 2007) Akif’in, kültür ve seciyesini de Kur'an oluşturmaktadır. (Cemal,
1986: 91) Yegâne bir meslek, itikad ve dünya görüşü etrafından binlerce insanları birleştirmek ve
halis, hayırlı işlere yönlendirilmesidir. Akif ve Yesevi yegâne bir meslek olarak görevlerini icra
ettikleri söylenebilir.
Âkif’in tarikat-şerâit-hakikat kapsamında, eleştireye yönelik değerlendirmelerden dolayı,
(Safahat, 154) Âkif’in hayatında tasavvufî yoktur şeklindeki iddia doğruyu yansıtmamaktadır. İslâm
tarihinde menfi ve müsvet tarikatların varlığı, her zaman değerlendirme konusu olmuştur. Akif’in
tasavvufa yönelik eleştirisi, kendisinin bizzat tasavvufun bir parçası olmasıdır diye düşünülebilir.
Kuşeyrî, tasavvuf tarihindeki gelişmeleri anlatırken, biçimsel olarak tasavvufun farklı dönemlerinde
benzerliğin sürdüğünü dile getirirken, muhteva ve mahiyetin değiştiğine dikkat çeker. (Demir, 2005:
30) Yesevî, ihlas ve samimiyetten uzak, gösterişli ve sahte âlim veya şeyh görünümündeki kişilerin
topluma yönelik öğretimini veya rehberliğini, toplum için ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu
vurgulamaktadır. Nitekim Yesevî şu dizeleri bunu ifade etmektedir:
Cahil şeyhler kulak, kuyruksuz eşek olur,
Himmetleri dünya malını yığar olur,
Cemaati yoldan azdırıp gider olur,
Öyle şeyhler hayvanattan beter imiş.
Dönemin en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkan, aydın/entelektüel/
akademisyen/ âlim olarak nitelendirilen çevrelerin “ahlaki” ve “toplumsal” sorumluluklarının, Divan-ı
Hikmet’te ve Safahat’ta çarpıcı ifadelerle dile getirilmiştir.Günümüzde Batı ve Doğu toplumların
problemlerine ışık tutabilecek değerli bir kaynak niteliğindedir.Menfi tarikat yapıları içerisinde yer
alan kişi ve kurumlara yönelik ciddi eleştiriler getirilmiştir.
Akif’te Ve Yesevîlik’te Toplum Hizmeti
Âkif şiirlerinde, toplum kavramı yerine “cemiyet” kavramını kullanmıştır.‘’Cemiyet,
teşkilatlanmış insan topluluğudur’’ (Topçu, 2001: 113, 114) Âkif’e göre cemiyeti, milletinin mazisini,
halini bilmeli istikbale hazırlamalıdır” (Abdulkadiroğlu, Abdulkadiroğlu, 1986: 57).şeklinde ifadeleri
ile toplumun yapısı ve işleyişine karşı görev ve sorumlulukları vurgulanmıştır. Siyasetçilerin,
eğitimcilerin, din adamların, devlet adamların, topluma yol göstermek olduğunu söyler. Akif’te
topluma rehberlik, cemiyetin gözünü açacak, hissiyatını yükseltecek, hamiyyetini galeyana getirecek,
ahlâkını tehzîb edecek, şeklinde tezahür etmiştir.”(Şengüler, 1990: 9) Cemiyeti düşünmek ve hizmet
Akif’in odak noktasıdır. (Okay, 1998: 16) Safahat’ın tamamında belirgin bir şekilde görülen toplumsal
sorunlar, toplumsal yapı ile ilgili meseleler, Akif’in cemiyete yol gösterme anlayışından doğduğu
söylenebilir. Yesevîlik, Toplumun bütünleşmesini sağlayan bir takım değer ve normlardan meydana
gelen sosyal sistemi besleyen, dolayısıyla toplumu kuşatan referans çerçevesinde manevi değerlerdir.
Yesevîler, yaşadığı coğrafyasındaki insanların davranışlarına tek biçimlilik kazandıracak normatif bir
çerçeve oluştururken, insanî ilişkilere yeni bir mana kazandırmış ve toplumun bütünlüğünün
korunmasına katkıda bulunmuştur. (Doğan, 2018)
Âkif’ ve Yesevî, geleceği inşa etme amacına yönelik sorumluluğunu yerine getirmeye
çalışmışlardır.Safahat ve ‘’Divan-ı Hikmet’in esası, ferdin ve milletin kendisini bilmesidir.
(Kaplan,1987: 5) Türklerin millet ve fert olarak kendilerini bilmelerini sağlamaktır. Divan-ı
Hikmet,bilinçli bir şekilde her şeyi önceden düşünüp planlayan, geleceği projelendiren ve o günün
problemlerinin çözümü yanında geleceği inşa etmeye de yöneliktir. (Kolektif,1987: 42) Yesevîlik
‘’Türklerin “ruh hamurkârı, ortak mayasıdır.’’(Doğan, 2018: 111) Safahat hammaddesini; “sokaktan,
aileden, klasik kültürden, toplumdan, devletin sarsıntılı hâlinden ve nihayet kendinden almıştır.”
(Yetiş, 1992: 206) İnsanlığı daha iyi bir geleceğe hazırlayacak insan tipleri, Safahat’ın hem de
Yesevîliğin de temel problemi olarak görülmektedir Akif’te ve Yesevilik’te insanların iç âleminde
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İslâm’ın nasıl yaşanacağı ve toplumu anlama ve dönüştürmede sosyolojik imkânları gözetildiği
söylenebilir. Cemiyet hayatının tam ortasında mücadele otağını kuran Akif, ‘’Kur’an” merceğinden
dünyaya bakmış, çalışmalarını toplumu anlama ve anlamdırma dünya görüşünün ışığında
gerçekleştirmiştir. Kültürden insana-insandan topluma düşüncesi,dünya görüşünün temelini
oluşturmuştur. Geçmişten gelen denge bozulmasın; değişme olsun; fakat, bu değişme makul sınırları
aşmasın.” (Cerrahoğlu, 1964: 12) düşüncesi dünya görüşünün sınırlarını oluşturmaktadır. Akif’i
“tufana yakalanmış bahtsız bir toplumu gemisine çağıran bir nevi Nuh Peygamber” olarak kabul eden
Meriç, ülkenin hem de bütün bir kıtanın sesi olduğunu belirtir. Yesevîler, haksızlıklara maruz kalan
ve ezilen kitlelerin acısını derinden paylaşmış ve sessiz yığınların sesi olmaya çalışmışlardır. (Doğan,
2018a) Yesevi’de tezahür eden ilahî aşka ve cezbeye dayalı, geniş bir hoşgörü ve insan sevgisi, her
türlü benlik duygusundan uzak (Fığlalı, 1990: 85,103)inanç yapısı da, Safahat’ta temel karekter olarak
ortaya çıktığı söylenebilir.
Âkif’e göre cemiyeti kalkındırmak, cemiyette nitelik dikey hareketliğin gerçekleşmesine ve
‘’halk tabakası idrakinin yükseltilmesine’'.(Şengüler,1990: 290) bağlıdır. Özü sözü sağlam, faziletli,
merhametli, mert, dürüst vazifeperver, hamiyetli insanlardan mürekkep yüksek vasıflı bir cemiyeti ile”
(Timurtaş,1987: 80,81) toplum kalkınması gerçekleşebilirdi. Bunların gerçekleşmesi, aydın-toplum
arasında sağlıklı bir iletişimin tesisi şarttır. (Bayyiğit,1999: 53-68) Yesevîler, sahip olduğu irfân ile
toplumda organize bir yapı oluşturmuşlardır. (Doğan, 2018) Toplum ile mütefekkir arasında iletişim
kopukluğun, toplumda fesadın ortaya çıkmasına sebep olduğudur. (Safahat,1977: 166) Aydın-toplum
bütünleşmesi gerçekleşmediği için toplumsal politikalar üretilemiyor, toplumun geri kalmışlığını
artırıyor. Halk tabakası idrakinin yükseltilmesi yolunda gayret gösteren Müslümanlık, en büyük
kahramandır.(Safahat, 1977: 323) Yesevîlik’te mücadele ruhu, ‘’birlikte yaşama ve başarma idealine
dayanmaktadır.(Doğan, 2018a) Safahat ve Divân-ı Hikmet’te, aydın-toplum arasındaki sağlık
iletişimin gerçekleştirilmesinde sosyolojik okuma yöntemi kullanılmıştır. Yesevî’nin düşüncelerinde,
toplumla iletişim kurma yönteminde ve dini topluma öğretme tarzında bir tür ‘sosyolojik’
okuma/düşünme (Okumuş, 2015: 21,27) yaklaşımı gözlemlenebilir. Âkif ve Yesevî, toplumu iyi
gözlemlemiş, anlamış, onunla iyi iletişim kurmuş, mesajını ona ulaştırabilecek kanal ve araçları iyi
tespit edebilmiştir. Bu sosyolojik bakış, toplumla kurduğu ilişki biçiminde kendini göstermekte
tezahür etmektedir. Sosyolojik okuma yöntemi ile İslami sunma ve öğretme konularına dayanak olan
sosyal olay ve olgulara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Türk toplumunda, İslam’ın daha anlaşılır hale
gelmesini sağlanmıştır Ȃkif ve Yesevî’, çağını aşıp bugünlere mesajını ulaştırabilmesinde, sosyolojik
okuma yaklaşımının önemli bir etkisi vardır.
İktisadi ahlak ile iktisadi zihniyeti temel alan aktif insan tipinin(Bodur,1997: 25) kültürden ayrı
ve bağımsız değildir şeklinde düşünülebilir.Her iktisadi davranışı şekillendiren arka planının varlığı
kültürdür. (Erkal, 2006:1,2) Marifet ve fazilet kültürünü kaybeden toplumlar, Batı’nın açık pazarı
olmuştur. (Bâkiler,2006: 51) onları taklit etmekten uzak durulmalı ve kendi kültürüne, iç dinamiklere
yönelmelidir. (İmamoğlu,2010: 167) Âkif, düşünce yapısında hür ve irade sahibi olan insanın
yeteneklerini rahatça ve özgürce gelişmesine elverişli ortamların meydana getirilmesiyle toplumsal
ilerlemenin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. (Bodur, 1997: 25) Kalkınmanın sırrını kendi iç
dinamiklerimizde aramamız gerekmektedir. (Safahat, 1977:
170) Yesevîlik insanı yeniden
biçimlendirmekte, inanç ve ufkumuz üzerinde fırtınalar estirmesidir. (Doğan, 2018a) Toplumsal
sorunlar doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve bunun için gözyaşı ve ter (Safahat, 1977: 165) vermek
gerekmektedir. Âkif’e göre Âtiyi karanlıkta görmek, azmi bırakmak alçakça bir ölümdür. (Safahat,
1977: 185, 186) İktisadi kalkınma, ‘’medenileşmenin, ruhî, manevî ve fikrî yükselişin mertebesidir.’’
(Çetinkaya, 2010: 21)
Âkif, toplumda var olan kader anlayışının şer’a bühtan olduğunu belirtir. (Safahat, 1977: 231)
Toplumda hakim olan yanlış kadercilik anlayışı, İslam ruhundan uzaklaşılmasının bir sonucudur. İslam’ın
özünde olmayan bidat ve hurafelerin (Bodur, 1977: 29) toplumu sersemlik içerisinde tutmaktadır. (Safahat,
1977: 152,153) Toplumda tevekkül inancı, tahakküm1 haline gelmiş. Bunun yanında kaderciliğin yayılması
1

İnsanların yanlış tevekkül anlayışı sayesinde günlük işlerinin hallini dahi Allah’tan beklediklerini, bunun şirk olduğunu ve
iman ile bağdaşmayacağını belirtir.1Akif aynı zamanda toplumda oluşan bu tevekkül anlayışının bilinçli bir politikanın ve
oynanan oyunların ürünü olduğunu belirtir. Safahat, 1977: 233

872

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

sonucunda, tevekkül bilinci ile dünyaya yönelen insanların pasif bir tutum içerisine girdikleri (Yıldırım,
2005: 61) bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade edilmesinden ziyade, hayatı akışına bıraktıklarını
belirtir. (Safahat, 1977: 288) Âkif, tevekkül ve azmin, imanî bakımdan eşit olduğunu vurgulamıştır.
(Safahat, 1977: 234, 235) Âkif, insanların içine düştükleri olumsuzluklar karşısında tevekkül ve kaderi
anlamadan, ‘her şey Allah’tandır’ kolaycılığına kaçarak, kendi sorumluluklarını göz ardı etmesini de
eleştirmektedir. “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı” (Safahat,
1977: 418) “ Akif’in, Müslümanlığa yani hurafesiz gerçek Kur’an ruhuna dönmektir”(Kabaklı, 2003; 97)
Âkif, havas tabakasının atalarından gördüğü iyi şeyleri de mutlaka atmak, hüviyet-i milliyetlerini tepeden
tırnağa kadar değiştirmek sevdasına(Şengüler, 2000: 122)şiddetle karşı çıkmaktadır. Yesevîlik, dinî
toplumsal yapının nâibleri ve muhafızları konumuna yükselen harekettir.(Doğan, 2018a) Millet-i islâmiye
şeriati safvat-i asliyesiyle muhafaza edildikçe hem dini ve dünya hayatının, hem dünyası mamur (Şengüler,
1990, 122).olacağını savunmaktadır.
Âkif’te ve Yesevîlik’te Ahlak-Toplum İlişkileri
Âkif, Mevt-i küllidir kavramı ile ahlak-toplum arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. (Safahat,1977:
158) Ahlakın yok olduğunda, milletin toptan yok olacağını vurgulamıştır. Sürekli hareket ve sürekli
mücadele fikrî, Akif’in ahlak anlayışının temelindeki kavramlardır. Âkif’in üzerinde durduğu konulardan
biridir. Âkif’te tekemmül fikri,sürekli hareket ve sürekli mücadele ile temellendirilir. Akif, mücadeleyi
kemale ulaşmanın gereği sayar ve âlemdeki her şeyin kemale doğru hareket ettiğini söyler. (Safahat, 228)
âlemdeki her şeyin hareket ettiğini, âlemde durağanlığın bulunmadığını, insanın da bu hareketliliğe
katılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Kemale ulaşmak, tasavvufun özünü teşkil eden ameli-ahlaki tavrı,
(Safahat,169) ihlâs ve doğruluğu (Safahat,208) tavsiye eder. Bu itibariyle, Safahat, Divan-ı Hikmet gibi
ahlak ve topluma hizmet metnidir. Âkif, “Yesevî gibi gönüllere ahlak temelli din anlayışının mayasını”
(Divân-ı Hikmet, 2009: 427) çalmış, en önemli Türk düşünürlerinden biridir. Divan-ı Hikmet, sosyal ahlak
açısından kapsamlı bir ulvi ferdi ahlak mecmuası olmasıdır. (Köprülü, 1993: 160) Âkif’te ve Yesevî’de
mücadele,aksiyoner bir ahlak anlayışına bürünür.
Toplumda ümit ve sevinç aşılanması, aksiyoner bir ahlakdan doğmaktadır.Bu nedenle Âkif,topluma
her zaman ümit ve sevinç aşılanması, toplumsal görev olduğunu belirtmiştir.” (Safahat,1977: 175) Âkif,
Cemaati müslimine ruh-i gayret, ruh-i şehamet, ruh-i emel, ruh-i azim, ruh-i faaliyet nefy edecek sineler
var esefa ki o nefhalar külliyen mahrum! ”(Şengüler, 1990,166) me’yus olmak demek atalete, meskenete
meşru bir şekil vermek demektir. (Şengüler, 1990:345)Aynı zamanda ruh-i gayret, ruh-i şehamet, ruh-i
emel, ruh-i azim, ruh-i faaliyet, Yesevîlik hareketlerinin temel değerleridir. Yesevîliğin geniş bir
coğrafyada, bugüne kadar varlığını devam ettirmesine de imkân sağlamıştır. Yesevîlik’te üstün insan imajı
ve idealini oluşturan‘’soyluluk, alplık, bilgelik, erdemlik, fazilet ve ideal insan, gibi gerekli nitelikleri,
İslam’ın iman ahlak ve Türk kültürü kaynağından yoğurarak, insan idrakine sunulmuştur. (Doğan, 2018a)
Toplumda gelişen murdar atalet (Safahat, 1977: 238,59,185,186) toplumda ümitsizlik ve eylemsizlik
doğurur. İnsan için çalışmak, ahlâkî bir yükümlülük, bir ödev, bir erdemdir. İnsanın çalışma sorumluluğu,
ahlâk, hukuk, adalet, ceza ve mükâfat gibi kavramların, kişi ve toplum hayatında bir değer ve anlam
kazanmasını sağlar. Âkif; marifet, ilim, ahlâk ve erdemlere dayanan bir “çalışma medeniyetini”
hedeflemektedir. (Bolay,1986: 752) Toplum ve devlet hayatında sürekli fısıldanan’’karamsarlık ve korkak
bir hayat ve eğitim felsefesine (Babacan, 2011: 459) karşı Âkif , ruh ve ahlakta alanında inkılapcıdır.
(Topçu,1970) Ruh ve ahlak yapılacak inkılap ile ortaya çıkacak marifet ve fazilet ile toplumu yeniden imar
etmeyi amaçlamıştır. (Ersoy, 2015)
Akif, milletlerin selameti için marifet ve fazilet2 olmak üzere iki kudrete ihtiyaç olduğunu
söylemektedir. (Safahat, 2015: 403) Cehaleti, felaketlerin başı olarak gören (Safahat, 2011: 243) Akif,
cehaletin kontrol altına alındığı ve yönetildiği bir toplumsal hayatı düşlemiştir. Muallim ordusu “iman,
edep, liyakat ve vicdan” diye dört mühim vasfı haiz olan muallim ordusu ile yeryüzünü imar edip düzene
kavuşturmak, insanoğlunun temel görevini olduğunu hatırlatır. (Okay, 2005: 234) Yesevîler, yerleştikleri
bölgelerde iskân ve ihtida faaliyetlerinde bulunmuş, bölge insanların gönüllerini feth etmişlerdi. Yesevîler,
şehirlerin yeni ruh kazanmasında ve yeni şehirlerin kurulmasında önemli ölçüde pay sahibi olmuşlardı
2

Marifet sahibi, yani, çağın bilim ve tekniği ile donatılmış faziletli insandır. Fazilet ise dindarlık, vatanperverlik, doğruluk,
çalışkanlıktır; hürriyete, hakka ve eşitliğe inançtır” (Türker-Küyel, 1990: 40-41)
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(Doğan, 2018) Manevi gücünü kaybeden milletin, ahlaki meziyetlerini, sonra da servetine, şevketine,
istiklaline ebediyyen veda eder. (Yıldırım, 2007) Tarih sahnesinden silinmek ve perişan olmaktır. İslâmiyet
insana, her iki dünyada da huzur ve mutluluğu, faziletli yaşamak, yaratılış hikmetine bağlı olarak akıl, bilgi
ve iradesiyle “kendi kadrini bilir” ilkesiyle ulaşacağını ifade edilmektedir.
Yesevîler, toplumsal öğretilerle, toplum temelli doğru insan modelini özeliklerini kazandırmaya
çalışırken, buna uygun yaşamışlardır. Böylece geniş halk kitlelerinin hayat felsefesini de tesis etmişlerdir.
“Cemiyet terbiyesi, ahlakî yapısı, değerleri, iman anlayışı onların şahsiyetlerinde, hayat tarzlarında ve
eserlerinde öne çıkmıştır” (Yücel Çetin 2014:316). Yesevîlikte, insan; kin, öfke, nefret, yalan, riya, tama,
ihtirastan uzak “ilahî aşk”ın hâkim olduğu özelliklerde tasavvur edilir. Yesevîlik’te ilahî aşk, can, ruh,
iman; yani insandır. Zira aşksız insan, insan değildir. Yesevîlik’te bireysel hem de sosyal ahlâkı
yüceltilmesi, olumsuz unsurlarla mücadele etmekle başarılacağını vurgular. Bu da ancak insanda var olan
akıl, bilgi, idrak, irade ve iman ile iyi, güzel, doğru olanı, bireyselden evrensele taşımakla gerçekleşir.
Böylece sevgi, merhamet ve hoşgörüsü ile kâfirleri dahi incitmeyen bir anlayış tesis edilir. Âkif’ ömründe
bir kez olsun güçlüye boyun eğmeyen, halkın ıstıraplarına “alâka gösteren”, sevgisinde de nefretinde koyu
olan, irfan ve ilme hayran olan kısacası tam bir insan-ı kâmil tipi çizer” (Yıldırım, 2007:45, 46) Yesevî,
mürşid-i kamil olarak cihanşümül vazifeyi yerine getirmiştir. (Kolektif, 1986)
Yesevî, mesajları ve ilişki biçimiyle bir toplum adamı olarak karşımıza çıkar. Akif’in mücadelesinde,
din ile toplumun karşılıklı etkileşimini ön plana çıkarılmasıyla (Topçu, 2006, 44) toplumda “tecdit, ittihat
ve terakki” (Karaoğlu, 2009:74) değerlerin hâkim olunmasını amaçlamıştır. “tecdit, ittihat ve terakki gibi
değerlerin hâkim olmadığı toplumlarda ‘’düşünme kabiliyetini yok eden ahlakı tefessüh gelişmektedir.’’(
Safahat, 2011: 32-36) Tevekküle karşı tedbiri, cehâlete karşı maarifi, ihtilafa karşı ittihâdı, ye’se karşı
ümidi, kozmopolit ahlâka karşı yaratılışın hakiki gayesini, yabancılaşma riskine karşı yerliliği bilincini
telkin etmiştir. (Safahat, 2011: 442) İslam’ın kazandırdığı iman, vatan, hiss-i hamiyet, şan, şeref gibi
mukaddes değerlerle, tembelliğin yarattığı geri kalmışlıktan (Bâkiler, 2006: 265) kurtulmaktır. İslâm; ahlâk,
erdem ve değerleri ön plana çıkarmıştır. (Çetinkaya, 2010: 41)
Akif’te ve Yesevîlik’te İnsan Kavramı
Âkif, “Tevhid Yahut Feryad” şiirinde inanan insanın niteliklerini şöyle anlatır: “Mü'min ki bilir
gördüğü yekrûze cihânın Fevkınde ne âlemleri var subh-i bekanın; Bin cân ile elbet çekecek etse de bilfarz,
Her devri hayâtın ona binlerce belâ arz. Ferdâdaki ezvâkı o ettikçe te'emmül, Eyler bugün âlâma nasıl olsa
tahammül…
Hakîm-i fıtratın bir anlaşılmaz sırrı olmuşsun
Esirindir tabiat, dest-i tesirindedir eşya;
Senin ahkâmının münkadıdır, mahkûmudur dünya.”
Bu şiirde, insanın mahiyeti meleklerden bile ulvî ve cihanın insanda gizlenmiş bir sır olduğu
belirtilmektedir. Âkif’e göre insan, Yüce Allah’ın bir sırrıdır ve bütün tabiat insanın hizmetindedir.Eğer
insan, ruhunu yükseltmeyi görev olarak bilmiş olursa, hayattaki gayenin ne olduğu anlardı.
“Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salâh
Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum,
Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık.”
İdeal insanda hakiki bir iman, sebat, çalışma sonra sabır gelmelidir.
Âkif, “Âsım” da ideal bir insanı, ideal bir hocayı tanıtır: Akif ayrıca " tacı yok, tahtı da yok kendine
malik sultan" dediği Mandal Hoca'yı adeta birilerine örnek gösterir:
“Ne güzel söyledin, oğlum, Hoca sultandı evet,
Yoktu dünyada esir olduğu hiçbir kuvvet”
“Ey insan, sen; kişiliğinin sahip olduğu derunî âlemlerden hâlâ haberdar değilsin. Yeri geldiğinde
hâlâ: “Ben basit bir varlığım.” deyip geçersin. Hâlbuki bir bilsen; senin niteliğin meleklerden de yücedir.
Allah Teâlâ başka yaratıklara vermediği birçok âlemleri sende gizlemiş, dünyaları dürüp bükerek senin
irfanına sunmuştur. Allah’ın ilahî feyzi yerlere ve göklere her an dolup taşmaktadır. Ancak, onun en çok
tecelli kılıp feyzini aktardığı yer, senin nurlanmış kalbindir. Evet, fiziksel olarak küçük bir varlıksın ama
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ilahî sanatın zirvesini teşkil ediyorsun! Dolayısıyla senin itibarın sonsuz, şerefin sınırsızdır”
(Şengüler,1990:209)
İnsan kendisini tanıyabildiği ölçüde kendi dışındaki evrende yaşamasını sürdürür. Kendisini tanıyan
birey iradesini kullanır, sosyal hayatın içinde rollerini yerine getirir. İrade, kişinin iç dünyasının farkına
vararak potansiyelini kullanmasının yolunu açar. Ahmed-i Yesevî (ö.1166), yaşadığı devrin ümmî veya az
yetişmiş insanlarına en çok kendisini tanımasını önermiştir. Kendisini tanıyan insan hem kendi sınırlarını
hem de, Tanrı iradesinin sınırsızlığını, onun gücünü bilir ve gücünü ona göre kullanır. Yesevîlikte, İnsanın
kendisiyle yüzleşmesi ve kendini bilmesidir.
Sonuç
Âkif ve Yesevî, merkezine aldığı Tanrı-insan-toplum konularda, milli ve ilâhî duyguları terennüm
etmiş, millet çapında bir tefekküre taşımışlardır. Bu itibariyle, Ȃkif ve Yesevî’ yaşadığı topluma önder ve
model olmuşlardır. Safahat ve Divân-ı Hikmet, toplumun kendi inanç ve hayat felsefesini yenileme
gücüdür. Toplumsal konulara “sosyolojik” bir bakış açısıyla yaklaşılmış. üzerinden yaşadığı coğrafyayı,
kendi irfanı üzerinden tanımlamış ve anlamlandırmıştır. Kur’an ile hayat arasındaki ilişkiyi rasyonel bir
zemine oturtulmuştur. Yesevî’nin düşüncelerinde, toplumla iletişim kurma yönteminde ve dini topluma
öğretme tarzında bir tür ‘sosyolojik’ okuma/düşünme (Okumuş, 2015: 21,27) yaklaşımı gözlemlenebilir
İnsanlığı daha iyi bir geleceğe hazırlayacak insan tipleri, Safahat’ın hem de Yesevîliğin de temel problemi
olarak görülmüştür. Akif ve Yesevî, insanı yeniden biçimlendirmekte, inanç ve ufkumuz üzerinde fırtınalar
estirmiştir. İnsanın biçimlenmesi, statik bir olgu olmayıp, kendi içinde derinleşen dinamik bir yapıdır.
Ferdin ve milletin kendisini yenilenmesidir. Fazilet marifet, ilim, Safahat ve ‘’Divan-ı Hikmet’in esasıdır,
Marifet, ilim, ahlâk ve erdemlere dayanan bir çalışma medeniyetini ile toplumda İktisadi kalkınma
hedeflenmiştir. Milletinin mazisini, halini bilmeli, istikbale hazırlamalıdır şeklindeki toplumsal
sorumluluklar, Divan-ı Hikmet’te ve Safahat’ta çarpıcı ifadelerle dile getirilmiştir. Safahat ve Divan-ı
Hikmet’te yer alan hakikatler, İslam dünyasına hitap edilmekte olup, Türk-İslam toplumlarını birleştirici
gücü olabilecek özelliğini taşımasıdır.Bu bağlamda Safahat, Divan-ı Hikmet gibi ahlak ve topluma hizmet
metnidir.
Hiç şüphesiz Akif ve Yesevilîk’te fikir ve yöntem yönünden benzerliklerin araştırılması daha geniş bir
konudur. Fakat tebliğimizle ile bu konularda daha geniş çalışmalar için bir başlangıç olarak düşünülebilir.
Safahat ve Dîvân-ı Hikmet’te konulara yaklaşımını, İslam anlayışını, İslam’ı Türklere anlatma ve öğretme
yöntemini sosyolojik açıdan ele alınması, O’nu daha doğru anlamaya, onun temsil ettiği çizgiyi ve o
çizginin zihniyet dünyasını daha iyi kavramaya çok önemli katkılarda bulunacağı açıktır. Bu sınırlı çalışma
ile Akif ve Yesevî’nin İslam anlayışı ve İslam’ı Türklere öğretme yaklaşımını, topluma rehberliğini,
topluma açık yönünü, olaylara bakış açısını anlamaya çalışmaktır. Safahat-Divan-ı Hikmet’te evrensel
öğretileri sadece Türk âlemi için değil, kaos ortamındaki günümüz İslam Dünyası’na derman olma özelliği
taşıyan en uygun reçetedir
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1920’LER TÜRKİYE’SİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARININ DURUMU
THE STATUS OF LABOUR MARKETS IN TURKEY IN THE 1920s
Sinem YILDIRIMALP & Emel İSLAMOĞLU

Abstract
In the 1920s, when the Republic was founded and a new country was built, it was seen that there
were problems in the Turkish labour market as well as in the rest of the world. This study aimed to
examine the situation of the Turkish labor market in the 1920s through the parameters of
unemployment, employment and wages. In addition, the economic and social reasons underlying the
problems experienced in the labour market in Turkey were also tried to be analyzed in the study.
Although the data of the 1920s are limited, it has been determined that unemployment was at a high
level in the early 1920s, due to the negative effects of the war, but it tended to decrease with the
decrease of these negative effects in the following years. In these years, it was seen that agricultural
employment was very high and wages were low.
Keywords: 1920's, Employment, Unemployment, Wages, Turkey.
Giriş
1920’li yıllar Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişin yaşandığı yıllardır.
Ancak iktisadi olarak bakıldığında Cumhuriyet döneminin ilk yılları ile Osmanlı’nın son yılları
arasında çok büyük farklılıklar yaşanmadığı ve süreklilik olduğu görülmektedir. Savaşlarla birlikte
önemli ölçüde zayıflayan ve işsizliğin önemli bir sorun olduğu Osmanlı ekonomisi, Cumhuriyet’e bu
sorunu devrederken, %80’i kırsal kesimde ikamet eden ve tarımla uğraşan bir nüfusu da devretmiştir.
1920’li yılların başlarında Türkiye’de çalışma hayatında tarım sektörünün güçlü, sanayinin ise
oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin kurulduğu, ekonomik bağımsızlığın tamamlanması
ve Türk girişimcilerinin güçlendirilmesi hedefinin belirlendiği, özel girişimciliğin teşvik edildiği 1923
yılından 1929 yılına kadar Cumhuriyet tarihine damga vuracak bir dizi devrim, reform ve yeniden
yapılanmalarla köklü değişimler yaşansa da birçok ekonomik sorunla karşı karşıya kalınmıştır. 1929
yılında ekonomik buhran ile birlikte Türkiye için de Batı ülkelerindeki gibi önemli değişimler
yaşanmış ve liberal politikalar olarak adlandırılan bu dönem sona ermiştir.
Yeni bir ülkenin inşa edildiği ilk yıllarda istihdam, işsizlik ve ücretler, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu çalışma, 1920’li yıllarda,
Türkiye işgücü piyasasında yaşanan sorunların boyutlarını istihdam, işsizlik ve ücret parametreleri
üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çalışmada Türkiye’de işgücü piyasasında yaşanan
sorunların altında yatan ekonomik ve sosyal nedenlerde analiz edilmeye çalışılacaktır.
Çalışmada öncelikle 1920-29 yılları arası dönemde Türkiye’nin genel iktisadi yapısı incelenecek
daha sonra söz konusu yıllardaki işsizlik, istihdam ve ücret verileri analiz edilecektir.
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1. 1920-1929 YILLARINDA TÜRKİYE’NİN GENEL İKTİSADİ YAPISI
Askeri alanda yaşanan yenilgiler ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu dağılmış, yerini Türkiye
Cumhuriyeti almıştır. Türkiye Cumhuriyeti, I. Dünya Savaşı sonrasındaki Osmanlı’nın devlet yapısını
değiştirmeden sadece birkaç farklı kadroyla İmparatorluğun yerini almış, Osmanlı’da başlayan
modernleşmenin Türkiye Cumhuriyeti’nde devam ettiği görülmüştür (Keyder, 1999). 1920’lı yıllar
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş yılları olsa da özellikle iktisadi olarak
bakıldığında çok büyük farklılıkların olmadığı ve sürekliliğin hüküm sürdüğü görülmektedir. Yani
iktisadi olarak Cumhuriyetin ilk 10 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemiyle büyük ölçüde
benzerlik gösterdiği, kopuştan ziyade devamlılığın gerçekleştiği ifade edilmektedir (Boratav, 2006;
Koraltürk, 2011).
1920’li yıllarda Türkiye 13 milyon civarında bir nüfusa sahip olup (TÜİK, 2014) hem savaşlar
hem de nüfus hareketleri sebebiyle işgücü kaybı yaşanmıştır. Savaşlar dolayısıyla kadın nüfusun,
erkek nüfustan daha fazla olduğu ve 1927 nüfus sayımına göre bütün nüfusta 1000 kadına ortalama
927 erkek düştüğü (Sarc, 1970:1), genç yaşta olanların toplam nüfus içinde oranının azaldığı
görülmektedir. Bu nüfusun %76’sı kırlarda, %24’ü şehirlerde yaşayan bir tarım topluluğu
görünümündedir (Yazıcı, 2012: 105). Okur-yazarlık ve eğitim durumu, sağlık şartları açısından da iyi
olanaklara sahip olmayan nüfusun 1920 verilerine göre ancak %10’u okuma-yazma bilmektedir
(TOBB, 1989: 4). Ekonomik ve toplumsal yapının belirlenmesinde tarım sektörü güçlü, sanayi ise
zayıf bir görünüm arz etmektedir (Şahin ve Yıldırım, 2015: 118).
1923-1929 yılları arası dönemde gayrisafi milli hasılada hızlı bir gelişmenin yaşandığı görülmüş,
1923 yılında 953 olan GSMH, 1929 yılına gelindiğinde 2.071 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu
sektörlerin GSMH’dan aldıkları paylar incelendiğinde; GSMH içinde tarım sektörünün payı 1923
yılında %39,6 iken, 1929 yılına gelindiğinde %51,6 olmuştur. GSMH içinde sanayi sektörünün payı
1923 yılında %13,2 iken 1929 yılına %9,6 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler sektörünün payı ise 1923
yılında %47,2 iken, 1929 yılında %38’dir. Görüldüğü üzere yıllar itibariyle tarım sektörünün payı
artmış, sanayi ve hizmetler sektörlerinin payları ise azalmıştır. Bu dönemde tarımsal nüfus başına
verimlilikte önemli bir artış yaşanmıştır (Bulutay, 1974: 157)
Tablo 1. Ana İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Milli Hâsıla (Cari Fiyatlarla)
Sektörlerin GSMH Payları
Yıllar
GSMH
Tarım
Sanayi
Hizmetler
1923
953
39,6
13,2
47,2
1924
1.204
47,34
9,8
42,8
1925
1.526
47,8
9,5
42,6
1926
1.651
49,4
9,9
40,8
1927
1.471
40,9
12,6
46,4
1928
1.633
44,0
11,3
44,7
1929
2.074
51,6
9,6
38,8
Kaynak: TÜİK, (2014).
Türkiye’de 1923-1929 yılları arası dönemde gayrisafi milli hasılada bir gelişme yaşanmış olsa da
kişi başına gelirin gelişmiş ülkelerdeki seviyenin çok altında olduğu görülmektedir. 1923 yılında
gelirin daha düşük ve hatta kişi başına 50 dolar seviyesinde bulunduğuna ihtimal verilmektedir. O
yıllarda Türkiye’de kişi başına gelir 114 TL iken, Fransa’da 480 TL, Almanya 539 TL, İngiltere’de
784 TL ve Amerika’da 1557 TL’dir (Sarc, 1970: 9).
Cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923’te, ihracatımız 50.790 bin $, ithalatımız ise 86.872 bin $
olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl dış ticaret dengesi 36.082 bin $ açık vermiştir (Doğan, 2015: 44).

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

879

1923-1929 yılları arasında sanayinin gelişme hızı, diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. Yine de
yeni bir ülkenin inşa edilmesine ve öz kaynak yetersizliğine, küresel ve bölgesel kötü koşullara
rağmen Türkiye ekonomisi yıllık ortalama %11 gibi bir büyüme kaydetmiştir (Alpay ve Alkin, 2020:
13-14). Sanayide yıllık büyüme hızı %8,5 ile tarım kesimindeki yıllık büyüme hızının (%16,2) altında
kalsa da önemli bir artış görülmüştür (Makal, 1999: 222).
2. 1920-1929 YILLARINDA TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE
ÖZELLİKLERİ
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımda küçük arazi mülkiyetinin, sanayide ise el
sanatları ve küçük imalathanelerin ön plana çıktığı bir yapı söz konusudur. Bunun sonucu olarak da
kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz aile işçi statüsünde istihdam edilenlerin işgücü içinde büyük,
ücretlilerin ise az bir paya sahip olduğu görülmektedir (Makal, 2004:126). Bu yıllarda çalışma
hayatında yer alan her on kişiden dokuzu tarımda istihdam edilmektedir. Bu durum ücretli işçiliğin,
işçi sınıfının, işçi örgütleri ve hareketlerinin oldukça zayıf olmasına neden olmaktadır. Ayrıca gizli
işsizlik ve verimsizliğin de yüksek olduğu bir işgücü piyasası ortaya çıkmaktadır (Şahin ve Yıldırım,
2015: 119). Osmanlı’dan oldukça zayıf bir eğitim altyapısının devralındığı bu dönemde
(Eğilmez,2018:117), genel ve mesleki eğitim düzeyinin düşük olduğu bilinmektedir (Altan, 2021:
146). Ücretlilerin kırsal kesimle bağları devam etmekte olup sürekli bir sanayi işçisine dönüşmedikleri
ve büyük oranda eğitimsiz ve nitelik düzeyinin düşük olduğu görülmektedir (Makal, 2004:126).
Türkiye’de 1923 yılından sonraki dönemlerde işsizlik oranları düşük düzeylerde seyretmiş,
istihdamda ise yıllar itibariyle artış yaşanmıştır. 1923 yılında istihdam edilenlerin sayısı 5.031 iken,
1929 yılına gelindiğinde 6.197 olmuştur. İşsizlik oranları incelendiğinde; Cumhuriyetin kurulduğu ilk
yıl olan 1923 yılında işsizlik oranı (%9,1) yüksek görülse de 1924 yılında %6,9, %1925 yılında %5,3,
1926 yılında %5,1, 1927 yılında %4,2, 1928 yılında %3,8 ve 1929 yılında ise %3,2 olarak
gerçekleşmiştir. 1923 yılında işsizlik oranının yüksek olmasının en önemli nedeni, savaşlarla birlikte
önemli ölçüde zayıflayan ve işsizliğin önemli bir sorun olduğu Osmanlı ekonomisinin, Cumhuriyet’e
de bu sorunu devretmesidir. Savaşlardan kaçan ve Osmanlı topraklarına ve özellikle İstanbul’a sığınan
kişiler, Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk birkaç yılda işsizliğin yüksek olmasına neden olmuştur.
1921 yılı mart ayı itibariyle İstanbul’da savaştan kaçıp gelen 30.000, Çatalca’da 23.000 ve
Gelibolu’da 26.000 Rus işsiz olduğu belirtilmektedir. Yine İstanbul sınırlarında 5.000 Ermeni ile
6.000 Rum muhaciri ve çok sayıda Türk muhacir işsiz olduğu ortaya konmaktadır (Şahin ve Yıldırım,
2015: 118). Daha sonraki yıllarda ise işsizlik oranları düşük seyretmiştir. Bunun en önemli nedeni ise,
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektörünün ağırlığı dolayısıyla işgücünün büyük bir bölümünün bu
sektörde istihdam imkanı bulmasıdır (Apaydın, 2018: 170). İstihdamın sektörel dağılımına
bakıldığında bu durum net bir şekilde görülmektedir. 1923-1929 yılları arasında tarımda istihdam
edilenlerin payı %87 civarlarındadır. Hizmetler ve sanayi sektöründe istihdam edilenlerin payı ise
oldukça düşüktür. 1923-1929 yılları arasında sanayi sektöründe istihdam edilenlerin payı %3-4,
hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin payı ise %6-8 olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere bu yıllarda sanayi sektörü zayıftır ve sanayi de çalışan sayısı sınırlıdır.
Türkiye’de yapılan 1927 Sanayi sayımına göre; ülkede toplam 65.245 işletme ve bu işletmelerde
256.855 çalışan bulunmaktadır. Bu işletmelerin neredeyse yüzde 70’i bir ya da iki–üç kişilik
kurumsallaşmamış aile işletmeleridir ve sektörel yapı olarak Osmanlı’nın 1917 Sanayi vaziyetinden
çok da farklı değildir. Sanayi işletmelerinin yüzde 45’i tarım, yüzde 18’i dokuma, yüzde 11’i maden
çıkarımı gibi geleneksel üretici karaktere sahiptirler (Şahinkaya, 2019). Yani bu dönemde Türkiye’de
küçük sanayinin egemen olduğu bir yapının hakim olduğu görülmektedir.
1927 yılında sanayi işçilerinin ortalama oranı %3,9 iken, toplam sınai işgücünün %90,8’i 5’in
altında işçi çalıştıran küçük işletmelerde istihdam edilmiştir. Devletin gerçek manada “sınai işgücü”
olarak tanımladığı kesim, 1927 yılında toplam nüfusun 0,02’sini yani çok küçük bir kısmını
oluşturmaktadır (Yavuz, 1998: 158).
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Yıllar
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Tablo 2. 1923-1929 Arası İşsizlik ve İstihdam (%)
İşsizlik
İstihdam
İstihdamın Sektörel Dağılımı
Oranı
Edilenler
Tarım
Sanayi
Hizmetler
9,1
5.031
89,95
3,52
6,53
6,9
5.161
89,46
3,71
6,83
5,3
5.280
89,26
3,62
7,12
5,1
5.447
88,28
4,25
7,46
4,2
5.593
87,77
4,36
7,86
3,8
6.058
87,54
4,43
8,03
3,2
6.197
87,39
4,26
8,35
Kaynak: Bulutay, T. (1995); TÜİK, (2014).

Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarında aktif nüfusun %5-6’sı kadarı sanayi ve madencilikle
uğraşmaktadır ve bu kesimin üretimden ziyade daha çok tamircilik yapılan küçük atölyelerde çalıştığı
görülmektedir. Devlet öncülüğünde kurulmuş birkaç fabrika ve yabancı sermayenin elinde olan çok az
tesis dışında imalat sanayide hemen hiç faaliyet bulunmamaktadır. Milli sınırlar içinde 1921 yılına
gelindiğinde el imalatı dışında kayda değer sanayi bulunmadığı görülmektedir (Korum, 1982:66).
Yeni Cumhuriyet’in, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ulaştırma ve bankacılık dışında ciddi bir hizmet
sektörü devraldığını söylemek de mümkün değildir. Ulaştırmada büyük oranda yabancı sermaye
yatırımları ile gerçekleştirilen demiryolları ve Osmanlı banka hizmetlerini yürüten azınlıklardan
oluşan Galata Bankerleri devralınmıştır (Kepenek ve Yentürk, 1994:18).
1923-1929 yılları arasında, istihdamın faaliyet kolları arasında dağılımına bakıldığında, tarımla
uğraşan ve tarımda istihdam edilen nüfusun diğer faaliyet kollarına göre daha fazla olduğu dikkat
çekmektedir. İstihdamda ikinci sırayı imalat sanayi alırken, üçüncü sırada ise toptan ve perakende
ticaret, lokanta ve oteller almaktadır.
Tablo 3. 1923-1929 Dönemi İstihdam ve Faaliyet Kollarına Göre Dağılım (.000)

İmalat
Sanayi

İnşaat,
Bayındırlık
İşleri

Toptan,
Perakende
Ticaret,
Lokanta
ve Oteller

Toplum
Hizmetleri,
Sosyal ve
Kişisel
Hizmetler

17

166

40

142

123

4.949

28

169

57

145

126

5.050

24

173

74

148

128

5.781

5.164

33

206

75

151

152

5.878

5.216

36

216

96

154

160

1928

6.066

5.373

39

222

109

158

165

1929

6.200

5.485

34

224

130

161

166

Toplam

Tarım
Ormancılık
Avcılık
Balıkçılık

Madencilik,
Taş
Ocakçılığı

1923

5.338

4.850

1924

5.474

1925

5.597

1926
1927

Yıllar

Kaynak: DİE (1996).
Ticaret ve sanayi konusunda eğitimli, nitelikli ve tecrübeli çok az insanın bulunduğu bu dönemde
bu tür faaliyetlerin önemli ölçüde durduğu görülmektedir. Nüfusun geleneksel olarak askerlik, çiftçilik
ve memuriyetle uğraşması, mühendis, girişimci, mimar, bankacı gibi meslek alanlarında açık ortaya
çıkmasına sebep olurken, bu alanlarda işgücü yetiştirecek yüksekokulların da bulunmaması
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında nitelikli işgücü açısından olumsuz bir tabloyu sergilemektedir (Acar,
1983: 102-103).
1923-1929 yılları arasında ücret gelişmeleri incelendiğinde; değişik ücret ve fiyat serileri
kullanılarak ortaya konan bu ücretlerin, gerçek bir sayım sonucu olmayıp daha çok tahmin niteliğinde
olduğunu söylemek gerekir (Makal, 1999: 431). Ancak bu rakamlar o dönemin ücret gelişmeleri
hakkında fikir edinmek açısından önemlidir.
Tabloda tarım dışı kesimler için, sadece imalat sanayine ilişkin veriler kullanılmış ve tarım
kesimindeki ücretlerin imalat sanayindeki ücretlerin yaklaşık yarısı düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
Milli gelir ve istihdamda artışın görüldüğü 1923-1929 yılları arasında reel ücretlere bakıldığında
ise; ücretlerdeki düşüklük göze çarpmaktadır. Bu durumdan, ücretlerin düşük olmasının istihdam
artışına yol açtığı ancak düşük ücretlere, çalışanların katlandığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu
politikalarda Cumhuriyetin ilk yıllarında örgütlenmeyle ilgili katı tutumların etkisi de olduğu açıktır
(Bakır, 2016: 148).
Tablo 4. Türkiye’de 1923-1929 Döneminde Nominal ve Reel Ücretler
Nominal Ücretler
Toptan Eşya
Reel Ücretler
Fiyat Endeksi
Yıllar
Tarım
İmalat
Tarım
İmalat
1923
11,75
34,65
29,4
40,0
117,9
1924
17,41
30,97
30,9
56,3
100,2
1925
21,81
38,53
32,5
67,1
118,6
1926
23,93
35,88
33,7
71,0
106,5
1927
17,38
39,69
33,4
52,0
118,8
1928
20,25
37,64
34,3
59,0
109,7
1929
29,44
40,96
34,8
84,6
117,7
Kaynak: Bulutay, (1995).
1924 Anayasası cemiyet kurma hakkını tanımış olmasına rağmen, 1925 sonrasında örgütlenme
ile ilgili baskıcı ve katı uygulamaların olduğu görülmektedir. 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu ve 1926
Ceza Kanunu, işçilerin örgütlenme ve grev haklarını kullanmanın önüne geçmiştir. Bu dönemde tek
tük işçi kuruluşu ve hareketinden ya da kimi zaman küçük işçi gruplarının yasadışı tepkilerinden
başka işçi eylemleri ve hareketlerine ilişkin haberlere çok fazla rastlanmamaktadır. Ayrıca
Cumhuriyet yıllarında özellikle Jön Türk dönemi ile karşılaştırıldığında işçilerin örgütlenmelerine ve
hareketlerine karşı daha katı ve sıkı bir ortamın olduğu görülmektedir (Yavuz, 1998: 167).
3. 1920-1929 YILLARINDA UYGULANAN POLİTİKALAR
1923 yılı yani Cumhuriyetin başlangıcı itibariyle özel girişimle kalkınma yolu seçilmiş, özel
girişim yolu ile sanayileşmek, izlenen ekonomi politikalarının temel dayanağı olmuştur (Bulutay,
1974: 146). Bu dönemde devlet, sınırlı bir şekilde ekonomik yaşama katılmış ve müdahale etmiş,
piyasa ekonomisinin çalışması için daha çok fiziki ve kurumsal altyapıyı oluşturulmak istenmiştir
(Alpay ve Alkin, 2020: 13-14).
Türkiye’de 1923-1929 dönemi ekonomi politikalarının temeli, 1923 yılında düzenlenen İzmir
İktisat Kongresi’nde alınan kararlara dayanmaktadır ve bu kararlar ulusal ekonomiyi kurma
çabalarının ilk adımını oluşturmaktadır. Zira Batı Avrupa ülkelerinde yaşandığı gibi nesnel koşullar
altında bir sanayi devrimi yaşamayan Osmanlı İmparatorluğunda ilk sanayi kuruluşları ulusal sermaye
tarafından kurulup, işletilmemiş, daha ziyade yabancı sermaye ve ortakların eli, denetimi ile hayata
geçirilmiştir. İzmir İktisat Kongresinde ülkeye yayılmış yabancı sermayeye son verilerek, ulusal
sanayinin kurulup, geliştirilmesine yönelik çabalara yer verilmiştir (Altan, 2021: 146-147).
Sanayiciler, çiftçiler, tüccarlar ve işçiler ile bazı devlet dairelerinden temsilcilerin katıldığı kongre;
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ülkenin iktisadi sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları aramak amacıyla, hükümetin girişimi ile
yapılmıştır (Doğan, 2015: 39). Bu kongrede liberal bir iktisat anlayışı benimsenmiş, kalkınmacı, yerli
ve yabancı sermayeyi ve piyasaya dönük çiftçiyi özendirici ilkeler ön plana çıkartılmıştır.
Ormancılığın, madenciliğin, havyancılığın, demiryollarıyla limanların geliştirilmesi yönündeki
temenniler belirtilmiştir (Makal, 1999: 212).
1920’li yıllarda bütün kaynaklar, özel yerli girişim yaratmak için seferber edilmiş, bu amaçla
1924’te İş Bankası, 1925’te Sanayi ve Maadin bankası kurulmuştur. 1927 yılında ise 15 yıl yürürlükte
kalan, imalat ve madencilik sanayi kuruluşlarına önemli kolaylıklar sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu
çıkarılmıştır (Kazgan, 1999: 70). Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel kesim girişimciliği desteklenmeye
çalışılmış ve teşvik önlemleri gündeme getirilmiştir. Bu kapsamda, kurulacak sanayi kuruluşları için
girişimcilere bedelsiz arsa verilmesi, devlet alımlarında yerli malların tercih edilmesi gibi bir dizi
hüküm uygulanmaya konmuştur (Altan, 2021:147). Bu teşvik tedbirleri ile devlet sanayiye yatırımı
cazip hale getirerek yatırımları arttırmayı ve istihdam artışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu dönemde
sanayi kesiminde önemli bir büyüme hızı yakalansa da sanayileşme çabaları teşviklere rağmen
yetersiz kalmıştır (Makal, 1999: 218-222). Özel sermayenin yetersizliği, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin kurulmasına yol açmıştır (Gül ve diğ., 2009: 81). Devlet tarafından kurulan bu
teşebbüslerle gerek ihtiyaç duyulan maddelerin üretilmesi gerekse özel kesimin ihtiyaç duyduğu
nitelikli hammaddenin ve işgücünün sağlanması planlanmıştır (Eğilmez, 2018: 137).
Tarımın kalkındırılmasında da devlet öncülüğünde, devlet desteğinde çok sayıda tedbir alınmış,
tarımsal gelişme politikasında ana hedef, küçük-büyük bütün özel tarımsal üretim birimlerini teşvik
etmek olmuştur (Kılıçbay, 1991: 65). 1925 yılında aşar vergisi kaldırılarak tarımsal üretimin
geliştirilmesi desteklenmiş, 1927-1929 yıllarında çıkarılan yasalarla toprağı olmayan köylülere toprak
verilmiş, tarım kredi kooperatifleri kurulmuş ve çiftçiye verilen krediler düzenlenmiştir. Bu
düzenlemelerle tarımın kalkındırılması sürecine hız verilmiş ve tarım sektöründe istihdam artışı
sağlanmıştır (Gül ve diğ., 2009: 81).
1929 yılında yaşanan Büyük Buhran ile Türkiye ekonomisinin birçok parametresinde (dış ticaret
dengesi, ithalat hacmi, bütçe gelirleri vb.) ciddi sıkıntılar görülmüştür ve bu küresel krizle birlikte
liberal piyasa ekonomisine olan inanç zayıflamış, Türkiye’de devletçilik politikası ile kalkınma
hedeflenmiştir (Uzunkaya, 2020). Dolayısıyla Büyük Buhran, liberal politikalar dönemi olarak
adlandırılan, ekonomi politikası dışa açık, içeride sanayileşmeyi teşvik eden, ekonomik büyümeyi
sağlamaya çalışan ve en önemli araç olarak teşvik politikası aracının kullanıldığı 1923-1929 dönemini
sona erdirmiştir (Eğilmez, 2018: 137).
İzmir İktisat Kongresi ile başlayan bir ekonomik gelişim fikri oluşturma, ekonomik envanterin
ortaya konması, model arayışı ve sınırlı olarak uygulamaya başlama yılları olarak görülen, ekonomik
olarak hedeflerin belirlendiği ve karma ekonomik modelin temellerinin atıldığı (Kılıçbay, 1991: 100)
1923-1929 dönemine ilişkin istatistiki veriler değerlendirildiğinde, tüm varlığını artarda yaşanan
savaşlarda tüketmiş bir toplumun kurduğu yeni devletin verdiği mücadeleyi görmek mümkündür
(Eğilmez, 2018:137).
Bu dönemde işgücü piyasasına yönelik etkin politikalar görülmemekle birlikte devletin çalışma
hayatını düzenlemeye yönelik müdahaleleri söz konusudur. Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde
çalışanların işçilerin çalışma süresi, çalışma yaşı, zorunlu çalışma, asgari ücretin belirlenmesi, işçilerin
konut sorunu ve ilk sosyal sigorta kollarını kapsayacak şekilde çalışma koşulları yeniden
düzenlenmektedir (Altan,2007; Tokol ve Alper, 2011). 1921 yılında çıkarılan Ereğli Kömür Havzası
Maden İşçilerinin Hukukuna Mütedair 151 sayılı Kanunun getirdiği bu düzenlemeler içinde ücrete
ilişkin hususa da yer verilmektedir. Buna göre Kanunun 11. Maddesi ile maden ocaklarında çalışan
işçilerin asgari ücretlerinin belirlenmesi öngörülmekte, İzmir İktisat kongresinde de geçim şartlarına
göre belediye meclislerinin üç ayda bir asgari ücret hadlerinin tespiti kararlaştırılmış ancak uygulama
olanağı olmamıştır (Yılmaz Eser ve Terzi, 2018: 130; Korkmaz, 2003: 153). 151 Sayılı düzenlemeyi
1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gibi işçileri doğrudan korumaya yönelik kanunlarla;
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi kanunlarla bireysel iş ilişkileri ile ilgili düzenlemeler takip
etmektedir. 1926 yılında yürürlüğe konan Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile çalışma hayatını
düzenleme yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet sonrasında hukuk alanında gerçekleşen reformun en önemli
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yasalarından biri olarak nitelendirilen Medeni Kanun ile dernekler konusunda hükümlere yer
verilmesi nedeniyle çalışma hayatını ilgilendirirken, Borçlar Kanunu’nun “hizmet akdi” bölümünde
yer verilen hükümlerle ilk kez bireysel iş ilişkileri de düzenlenmeye başlanmaktadır (Altan,2007;
Tokol ve Alper, 2011). 1923-1929 yılları arasında devletin liberal ekonomiyi canlandırmayı
hedeflemesi ancak buna rağmen sanayinin beklenen gelişmeyi sağlayamaması, uzmanlaşmış ve sayıca
artan bir işçi sınıfının oluşamaması nedeniyle çalışma yaşamını etkileyen kanunların fazla önem teşkil
etmediği ifade edilmektedir (Deniz, 2007: 139-140).
Öte yandan Türkiye’de işgücü piyasasına yönelik politikaların 1920’li yıllar içinde yer
bulmadığını ve bu politikaların Planlı Kalkınma dönemi ile birlikte başladığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Bu yıllarda Türkiye’de hem tarımın ağırlığının çok fazla olduğu hem de işsizlik
oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. O yüzden planlı kalkınma dönemine kadar
daha çok salt iktisat politikalarına ağırlık verilmiş ve doğru iktisat politikalarının uygulanması ile
işgücü piyasasındaki sorunların da ortadan kalkacağı öngörülmüştür (Şahin ve Yıldırım, 2015: 119).
SONUÇ
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ekonomik olarak kötü bir miras devralarak kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, ticari ve tarımsal etkinlikler için yeterli sermaye birikiminin olmadığı, yaşanan savaşlar
sebebiyle nüfusun da fakirleştiği 1920’li yıllarda, siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik bağımsızlığı
ve gelişmeyi sağlama mücadelesi sergilemiştir. Nüfusun büyük bir bölümünün tarımsal faaliyetlerde
bulunduğu süreçte ulusal sanayinin kurulması ve geliştirilmesini sağlayacak koşulların da elverişli
olmadığı görülmektedir. Birikmiş sermaye ve finansman imkânlarının yetersizliğinin yanında ulusal
sanayi için ihtiyaç duyulan üretim araçları, yetişmiş, nitelikli işgücü ve girişimcilerin bulunmadığı
görülmektedir. Ekonomik göstergelerle bakıldığında milli gelir, kişi başına düşen milli gelir ve
ücretlerin de düşük olduğu izlenmektedir. Dolayısıyla yetersiz sermaye, yetersiz doğal kaynaklar,
savaştan çıkmış bir ekonomi ve toplum, işgücünün ve özellikle genç nüfusun azlığı ülke genelinde
kalkınmayı zorlaştırmakta ve planlama yapmayı zorunlu kılmaktaydı. Bu koşullar altında 1923 yılında
gerçekleştirilen İzmir İktisat kongresiyle tarım kesiminden başlayacak bir sanayileşme ile ulusal
sanayinin kurulmasına yönelik hedefler belirlenerek, Cumhuriyetin ilk on yılının ekonomik çerçevesi
netlik kazanmıştır. Buna göre liberal ekonomi dönemi olarak adlandırılan ve 1929 Bunalımına kadar
devam eden süreç başlamıştır. Bu dönemde özel girişim aracılığıyla sanayileşmenin sağlanması
çabaları ve bu doğrultuda kurumsal ve hukuki düzenlemeler hayata geçirilmiş olsa da ekonominin
tarımsal niteliğinde köklü bir değişim, sanayileşme yönünde büyük bir gelişme sağlanamadığı,
planlama çalışmalarının sanayiye yönelik programlar olmaktan öteye geçemediği görülmektedir.
İşgücü piyasası açısından bakıldığında Cumhuriyet’in ilk on yılında istihdam, işsizlik ve ücretler
açısından ciddi bir atılım yaşandığını söylemek mümkün değildir. Sanayileşmiş ülkelerin gerisinde
kalarak, işgücü piyasası ve çalışma hayatı geride kalan Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi denebilecek
işyerlerinin sayıca az olduğu ve sanayi işyerlerinin de ağırlıklı olarak yabancı yatırımcıların elinde
bulunması Türkiye Cumhuriyeti’nin işgücü piyasası ve çalışma hayatının gelişimini de etkilemiştir.
1923- 1929 yılları arasında istihdamın sektörel dağılımı içerisinde tarım sektörünün ağırlıkta olduğu
görülmektedir. Sanayinin genel görünümü ise geleneksel zanaat, el tezgâhı ve küçük sanayinin hâkim
olduğu bir yapı sergilemektedir. Osmanlı’dan bir miras olarak kalan işsizlik sorununun Osmanlı
döneminde özellikle 1910’lar sonrasında savaşlarla birlikte büyüdüğü de bilinmektedir. Cumhuriyetin
ilk yılında savaşların bu etkisiyle işsizliğin yükseldiği ancak işgücü piyasasının tarımsal ağırlıklı
yapısı sebebiyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında işsizlik sorununun gerileyerek, önemli düzeyde
hissedilmediği görülmektedir. Milli gelirde ve istihdamda artışın yaşandığı 1929 yılına kadar
ücretlerinse düşük bir seyir takip ettiği ve bu düşük ücretin istihdam artışına yol açtığı izlenmektedir.
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MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE SESİN FENOMENOLOJİSİ
THE PHENOMENOLOGY OF SOUND IN MEHMET AKIF ERSOY'S POEMS
Şahika KARACA1

“Ses nereden gelir? Varlığımızın en iç bölgesinden gelir, ama aynı zamanda bizi aşan bir şeydir,
bizde bizden fazlasıdır, ama bir kez daha, en yakınımızdaki bir ötedir.” (Dolar, 2013: 98)
Abstract
Sound emerges as one of the most important elements of the subjectification process. Sound,
which comes to the agenda of philosophy with J. Derrida's theory of sound centrism, also makes
important contributions in the process of explaining the subject in psychoanalysis. Mladen dolar has
explained the psychic world of man through different aspects of sound by classifying the sound. These
sounds; it is the voice of desire, the voice of impulse, the voice of reason, the voice of metaphysics,
the voice of physics, the voice of ethics, the voice of politics, the voice of the superego. Sound occurs
in space and marks existence. The process of subjectivity begins to occur in the void opened by the
loss of the mother, and in the Lacanian sense, the voice offers a weight against the subject. The
subject in itself lacks foundation and substance, it is an empty space necessarily brought with it by the
nature of the sign. Sound offers us the unruly fluid part of presence, the presence of space. Sound is
associated with presence whose all positive properties have been eliminated by the symbolic. The
presence / the structure of the sound that signifies the presence is a wonderful experience produced by
the subject himself. In the process of subjectivation, sound is placed in a more priority position than
gaze. Because the baby hears his own voice before watching himself in the mirror. Therefore, in the
process of self-awareness, according to Lacanian psychoanalysis, the sound comes before the gaze.
In this paper, an examination will be made in Mehmet Akif's poems on different aspects of
sound. Thus, the rich sound image in Mehmet Akif's poems will be interpreted through the appearance
of the sound in the poems.
Key Words: Sound, Psychoanalysis and Sound, Sound in Mehmet Akif's Poems.
Giriş
Ses öznelleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkar. Dil toplumsal
yapının/simgesel alanın oluşturmak istediği özneyi kurarken ses bastırılır, kolektif söylem yani söz
etkin olur. İnsanın doğumundan itibaren özneleşme süreci, sesten söze doğru ilerlemesidir (Dolar,
2013: 49). Ses boşlukta oluşur ve varlığı imler. Özneleşme süreci anne kaybıyla açılan boşlukta
oluşmaya başlar ve Lacancı anlamda ses, özneye karşı bir ağırlık sunmaktadır. Özne kendi içinde
temelden ve tözden yoksundur, imleyenin doğasının mecburen beraberinde getirdiği boş bir uzamdır.
O halde ses, bu boş ve negatif kendiliğe bir muadilini, deyim yerindeyse ‘eksik yarı’sını, bu negatif
varlığın pozitiflikte bir tutamak bulmasını sağlayan ‘ilaveyi’, tözü, mevcudiyetle ilişkiyi bahşeder
gibidir (Dolar, 2013: 40-41). Dolayısıyla ses, varlığın eksik tarafında tınlar ve varlığa mevcudiyetini
hissettirir. Ses mevcudiyetin ele avuca sığmaz akışkan kısmını yani boşluğun mevcudiyetini bize
sunar.
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1. Eros ve Thanatos/Arzu ve Ölüm Ekseninde Ses
Mehmet Akif’in şiirlerini yazdığı dönem Osmanlı Devleti’nin dağılışı ve yeni Türkiye’nin
kuruluş süreçlerini içerir. Dolayısıyla düşmanın varlığının had safhada duyumsandığı bir süreçtir. Bu
durum Akif’in şiirinde yaşam arzusunu güçlendiren bir unsurdur. Bireysel ve toplumsal anlamda
hayatta kalma/varlığı devam ettirmenin en güçlü yaşandığı dönemlerden birisi olan millî mücadele
dönemi onun şiirlerinde arzuyu güçlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu
durum bireysel anlamda insan hayatında ölümün devam eden bir dürtü olması nedeniyle hep vardır,
var olmaya devam edecektir. Eros ve thanatosun yani arzu ve ölümün çatışması insan hayatında
akışkanlığı oluşturan bir unsur olarak temel dinamiklerdendir. Adam Phillips de, “Eğer savaş
zamanında yaşayacak kadar şanslı değilseniz insan olmak fiilen ya da potansiyel olarak
dayanılmazdır” (Phillips, 2019: 196) sözleriyle bu çatışmayı vurgular. Milletlerin hayatında savaşlar
ölüm dürtüsüne karşı arzuyu vurgulayan önemli dönemlerdir. Savaş insanlara mani hali ile kendi
kendilerini iyileştirmeyi denemeleri ve korkunç ölüm dürtümüze karşı savunmasızlığımızı bir
süreliğine askıya alan bir zarar görmezliğe kaçış için ilham vermektedir. Klein için İkinci Dünya
Savaşı’nın insanlar için bu kadar büyük problem olmasının sebebi onları erken dönem kaygılarıyla
bağlamasıdır, savaş, insanların akıllarına kendi ilkel benliklerini getirir. Ve bu da insanlara ya ilkel
manik defansı yeniden kurmak suretiyle kendilerini yapay olarak iyi hissettirir ya da, Klein’a göre, iyi
dışsal güvence yaratarak daha gerçekçi bir iyi hissetme sağlar. Grup ruhu, cesaret ve dayanıklılık gibi
fiili insan kaynaklarının birikmesi, çocuklara -ve yetişkinlere- içlerindeki ölüm dürtüsünden tamamen
kurtulamayacaklarsa da ondan başarılı bir şekilde korunabileceklerini gösterir. Ve farklı bir düzeyde,
savaş tartışmalı teorik yargılarını gerçek kılarak Klein için de güvence sağlamıştır. İçerideki savaş
daima dışarıdaki savaştan daha kötüdür. İçerideki savaş tarihsizdir ve durumsallığın ötesindedir;
içerideki savaş varoluşumuzun gerçeğidir, dışarıdaki savaş ise sadece tarihtir. Dışarıdaki düşman,
içeridekiyle kıyaslandığında zayıf bir taklittir, tarihin bir tesadüfüdür. Dışarıdaki savaş içsel dramanın
hayalet yazarıdır. Savaşlar durumsaldır; Eros ve Thanatos ve onları destekleyen teoriler ise değildir.
Asıl ruhsal savaş zaten daima devam etmekte olduğundan –savaştan önceki savaş zaten olmaktadır
(Phillips, 2019: 201-202).
Mehmet Akif’in şiirlerinde de dışsal savaşın tezahürleri ölüm dürtüsünden kurtulma şeklinde
kendini gösterir. Nitekim Hakkın Sesleri’nde de Balkan Savaşlarının kaybedilmesiyle hissedilen öfke
onun şiirine thanatosa karşı erosun sesi olarak yansımıştır. Akif, Hakkın Sesleri’nde her şiirinin başına
Kuranıkerim’den bir ayeti kerime ekleyerek şiirdeki anlamı kutsal olanla birleştirmiştir. Örneğin
Yusuf suresinin 87. ayetiyle başlayan “Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...” şiirinde şair ses ve
bakışın imgelemdeki tezadını ortaya koyar:
“Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani, görsem de gözümle:
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle.” (Ersoy, 2013: 530)
Akif bu şiirinde azmi/arzulamayı bırakmayı ölümle eşdeğer görür ve şiirde sesle erosu birleştirir.
Akif şiirinde azmi talep eder. Talep ise arzuyu ortaya çıkartır. “Talep doğası gereği, tekrarlayıcıdır.
Talep yerini, hep hareket halinde olan, yeni nesneler arayan, oraya buraya konan ama asla sabit
kalmayan arzuya bırakır.” (Fink, 2016: 57) Dolayısıyla şiirde de arzuyla/erosla örtüştürülen sesin hatta
yüksek sesin ortaya çıktığı görülmektedir. Arzunun hareket hâlinde olması şiirdeki veznin de hareketli
bir aruz vezni olan Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün vezniyle örtüşmüştür. Şiirde tam kafiyenin
kullanılışı da tekrarın anlam kurucu etkisini göstermektedir. Çünkü kafiyenin etkin bir şekilde
kullanılması anlamı güçlendirir. Akif’in şiirinde kullanılan kafiye ve rediflerin zenginliği anlam
kuruculuk ilkesini pekiştirmektedir. Çünkü Akif, Balkan Savaşlarının kaybedilmesiyle yaşanan
hezimetin oluşturduğu psikolojik çöküşün oluşturduğu durağanlığı şiirindeki yüksek ses tonuyla
harekete geçirmek yani arzulamayla yaşam enerjisini tekrar canlandırmak ister. Bunun için de
tutunulacak bir anlama ihtiyaç vardır. Tam da burada şiirdeki yüksek ses, sese eşlik eden hareketli
aruz vezni, kafiye ve ritim karşımıza çıkar. Böylece şiirdeki hareketli yüksek ses
jouissance’ı/arzuyu/anlam kurucu işlevi yüklenir. Terry Eagleton tekrarın kafiyeyle olan ilişkisini
şöyle açıklar:
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“Tekrardan alınacak bir zevk vardır: Küçük çocuklar çoğu yetişkinin tahammül edilebilir
bulduğu noktanın çok ötesine dek sözcükleri tekrarlamayı sürdürürler. Tekrarların tahmin
edilebilirliği, bize bir güvenlik hissi verebilir. Freudcular için bu, ruhun doğasındaki tembelliği, bize
bırakıldığı takdirde ekonomik ihtiyacın teşviki olmadan bütün zamanımızı çeşitli rezil jouissance
durumlarında geçireceğimiz gerçeğini yansıtır. Çok fazla libidinal enerji yaymaktan hoşlanmayız;
tekrar da böylesi bir enerjiyi “bağlama”nın ve böylece aşırı masraf yapmaktan kaçınmanın bir
yoludur. Gerçekten de çok fazla tekrar can sıkıcıdır, ancak uyak bu tehlikenin üstesinden gelebilir.
Çünkü uyak kimlik ve farkın birleşimidir.” (2020: 190)
Eagleton, ‘uyak, kimlik ve farkın birleşimidir’ diyerek aslında Deleuze’un ‘fark ve tekrar’
ontolojisini düşündürtmektedir. Fark ontolojisi tekrar/özdeşlik düşüncesinin karşıt eksenindedir.
Deleuze’e göre bir şeyin özdeşliği onun diğer şeylerden farkını oluşturur. Özdeşlik/kimlik düşüncesi
fark bir şeyin bir başka şeyden farkı olduğu için, her zaman özdeşlik düşüncesi çerçevesinde
belirlenir. Dolayısıyla bir kavram veya şeyin, onun olabileceği şey olabilmesi için kendisiyle özdeş bir
öze sahip olması gerekir. Böylelikle özdeşlik tek bir varlığın farkını ve tekilliğini belirler ve bu
çerçevede özdeşlik/kimlik bir cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, ulusu, Oedipusu tanımlamada kullanılan
temel düşünce mantığıdır (Kılıç, 2013: 32). Fark ontolojisi ise özdeşliği olumsuzlayarak kurulur. Fark
düşüncesinde gerçeklik ekseni aşkınsal diyalektikten uzaklaşır. Ağaç biçimli düşünce sistematiği
tersine çevrilir ve Platon’dan itibaren kurulan dallardan köke, tek hakikate doğru giden düşünce
sistematiği kökten dallara doğru çoğalan çoklu gerçeğe dönüşür. Böylece anlam çoğullaşır.
Deleuze’un yersiz yurtsuzlaşma kavramı da gerçeklik ekseninin çoğullaşması etrafındadır.
Eagleton’un kafiyenin tekrarı üzerinden anlamı vurgulaması Mehmet Akif’in şiirlerindeki kafiye
tekrarı ve aruz ölçüsünü kullanımındaki ritmik yapı üzerinden anlam kuruculuğu/özdeşliği/tekrarı
düşündürtmektedir.
Akif’in şiirinde dikkat çeken bir başka özellik ise sesin erosu harekete geçiren işlevsel yapısında
fiillerin yoğunluğu ve vurgulu kullanılmasıdır. Örneğin; “Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
/Dünyâda inanmam, hani, görsem de gözümle: /İmânı olan kimse gebermez bu ölümle.” dizelerinde
görüldüğü üzere fiil ve fiilimsilerde vurgu yoğunlaşmaktadır. Böylece şiirin içeriğinin hareketlenmesi
sesin de libidinal bir işleyiş kazanmasını sağlamaktadır.
Akif, şiirinde Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde içerik ve yapı üzerinden dağılmış olan
milleti ideoloji/anlam üretimiyle tekrar bir araya getirmeye çalışır.
“Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?” (Ersoy, 2013: 530)
Akif şiirin devamında da “Ey dipdiri meyyit” diyerek yaşayan ölüler benzetmesiyle eros ve
thanatosu mevcudiyetinde taşıyan insanı azme, ümide teşvik eder. Ayrıca fiillerde kullanılan sert
ünsüz harflerin yoğunluğu da söyleyişte bir hareket oluşturmaktadır: Davransana, kesildin, veriyorsun,
süreksiz, yüreksiz. Bu fiillerde kullanılan s ve k sert ünsüzlerinin kullanımı şiirdeki ses tonunu
yükseltirken, yok kelimesinin defalarca tekrar edilmesi azmi telkin etmektedir. Akif’in bu şiirinde ve
diğer birçok şiirinde savaş zamanlarında ortaya çıkan ölüm dürtüsünden uzaklaşılarak erosun/yaşama
dair arzunun ortaya çıktığı görülmektedir.
2. Süperegonun Sesi
Akif’in şiirlerinde karşımıza çıkan dikkat çekici bir başka ses ise süperegonun sesidir. Zizek
bakış ve sesi ego-süperego etrafında değerlendirir. “Bakış ile ses toplumsal alana nasıl kazınır? Esasen
utanç ve suçluluk duygusu olarak: Ötekinin beni çok fazla görmesinin, beni çıplak haldeyken
görmesinin utancı; başkalarının benim hakkımda söylediklerini duymanın tetiklediği suçluluk
duygusu. Dolayısıyla ses ile bakış arasındaki karşıtlık süperego ile ego ideali arasındaki karşıtlığa
bağlanmaz mı? Süperego özneye musallat olan ve onu suçlu bulan bir sestir; ego ideali ise öznenin
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önünde olmaktan ötürü utanç duyduğu bakıştır. Demek ki üç öğeden oluşan eşdeğerlikler zinciri söz
konusudur: bakış-utanç-ego ideali ve ses-suçluluk duygusu-süperego.” (2012: 701-702) Akif’in
şiirlerinde de zaman zaman suçlayıcı sesin ortaya çıktığı görülmektedir. Bursa’nın Yunanlıların işgali
üzerine yazdığı “Bülbül” şiiri Akif’in suçluluk duygusunu en iyi yansıtan şiirlerindendir. Akif’in bu
şiirinde başlığından itibaren sesin önemli bir imge olarak yer aldığı görülmektedir. Bilindiği üzere
Türk-İslâm kültürü içinde bülbül güle olan aşkıyla feryat figan içinde olan âşığı temsil etmektedir.
Dolayısıyla şiirin bülbül başlığını taşıması dahi ses imgesi etrafında şiirin kurulacağını
göstermektedir. Şiirin ilk kısmında şairin sıkıntılı ruh hâli dikkati çekmektedir.
“Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım:
Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştır;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.
Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl…
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.” (Ersoy, 2013: 1244)
Şair şehirden köye doğru bir geçişle mekân üzerinden sesten sessizliğe ya da dış sesten iç sese
doğru geçişi sağlamıştır. Nitekim “Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl…” dizesinde
“yok” kelimesini tekrarlayarak simgesel alandaki sessizliği/thanatosu daha da belirginleştirmiştir.
Simgesel alandaki savaş ve işgalin yıkıcılığı kültürden doğaya doğru bir yönelimle imgesel alana
çekilişi beraberinde getirmiştir. Doğadaki sessizlik şairin iç sesinin duyulmasını sağlamıştır. Doğadaki
sessizliğin tersine şairin imgesel dünyasında iç sesi oldukça karmaşık ve yüksektir.
“Muhîtin hâli «insâniyyet»in timsâlidir, sandım;
Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!
Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd,
O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
Ki vâdîden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.
Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi:
Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ Sûr-i Mahşer’di!” (Ersoy, 2013: 1244)
Şair bilinçdışına bastırdığı yaşanmışlıkları hatırlarken/içteki sesini duymaya başladığında
karanlığın içinden fışkıran bülbülün feryat eden sesini işitir. Şairin iç sesine simgesel alandaki
bülbülün sesi eşlik etmeye başlamıştır. Bülbülün ötüşü kıyamet gününü haber verecek olan İsrafil’in
öttüreceği surun sesine benzetilir. Dolayısıyla bülbülün yakıcı, figan eden sesinin kıyamet günü ötecek
surun sesine benzetilmesi vatanın işgal altında olması ve Türk milletinin var oluş mücadelesi
içerisinde olmasıyla örtüşmektedir. Bülbülün sura benzetilen sesi işgalin yıkıcılığına karşın milleti
dirilişe davet eden sestir. Şiirin devamında ise şair, bülbülle kendisini karşılaştırmaktadır. Bilindiği
üzere Klasik edebiyatımızda şairler de bülbülün güzel sesi ve ötüşüyle gönülleri fethetmesi gibi
yazdıkları şiirlerle okurlarını büyülemeleri yönüyle bülbüle benzetilirler. Şiirin bundan sonraki
kısmında şairin kendisini suçlayan süperegonun sesi şiire hâkim olmaktadır. Şairin bülbülde var olanla
kendinde yok olanı karşılaştırdığı mısralar şiirde şöyle geçer:
“— Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
Bugün bir yemyeşil vâdî, yarın bir kıpkızıl gülşen,
Gezersin, hânümânın şen, için şen, kâinâtın şen.” (Ersoy, 2013: 1246)
Görüldüğü üzere eşi, aşiyanı, baharı, en önemlisi de hiçbir zaman düşman işgaline uğramayacak
bir yurdu olan bülbülün feryat figan etmesi gereksizdir. Aslında Akif bülbül imgesiyle hayal ettiği
millet ve vatan algısını vermektedir. Dolayısıyla olmasını istediğiyle olmakta olan arasındaki tezat bu
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şiirde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmektedir. Akif’in imgesel alandaki vatan imajı “Cihânın yurdu
hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.” dizesinde de görüldüğü gibi hürriyetle eş değerdedir. Nitekim
bülbül de kanatlarının verdiği hürriyetle hiçbir esareti tanımaz.
“Hazansız bir zemîn isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın,
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.
Değil bir kayda, sığmazsın -kanatlandın mı- eb’âda;
Hayâtın en muhayyel gâyedir ahrâra dünyâda.
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?
Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;” (Ersoy, 2013: 1246)
Akif hürriyetten yoksun olma ihtimaliyle o kadar kaygılıdır ki bu kaygıyla şiirinde süperegonun
suçlayıcı sesi güçlü bir şekilde şiirin bu kısmından itibaren ortaya çıkar. “Seslilik, Freud için
süperegonun özelliklerinden sadece bir tanesiyse, Lacan için süperegoyu kuran esas özelliktir:
‘mahrem buyruğu içinde süperego her şeyden önce bir sestir ve gayet seslidir, tok ses olmak dışında
başka bir otoritesi de yoktur.” (Dolar, 2013: 102) Şiirin son kısmında yükselen ses süperegonun
suçlayıcı sesinin de yükselmesini imler. Nitekim şiirin bu kısmında din, tarih, vatan gibi simgesel
alanda milleti oluşturan unsurların parçalanmasının sorumlusu olarak Akif kendisini suçlar;
“Bugün bir hânümansız serseriyim öz diyârımda!
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evladı,” (Ersoy, 2013: 1244-48)
Şair, şiirin bu kısmında tarihe bağlanarak vatan kurucu hükümdarlardan bahsettikten sonra;
“Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!” dizesini tekrar ederek süperegonun
suçlayıcı sesiyle şiirini bitirir.
3. Ötekinin Sesi
Öteki, öznenin varoluşunu onaylar. Çünkü Ses Öteki’den gelir ancak onun bir parçası değildir,
Öteki’deki bir boşluğu gösterir. Dolayısıyla ses, özne ile Öteki’ni ikisine de ait olmaksızın birbirine
bağlar. Diğer yandan ise, özne sesini vererek ötekinin iktidarına maruz kalır; yani iktidar, tahakküm,
hükmeden ses biçimini alabileceği gibi, kulak biçimini de alabilir. Ses, derinliği ölçülemeyen,
görünmez bir iç bölgeden gelir ve o içi ortaya çıkarır, açığa çıkarır, ifşa eder, faş eder, ortaya döker.
Yani sesini kullanan kişi iktidarı ‘her zaman zaten’ ötekine vermektedir (Dolar, 2013: 83). Dolayısıyla
ses, ötekinin varlığıyla mevcudiyet kazanır. Akif’in şiirlerinde de sesle ötekinin özne üzerindeki yasa
kurucu iktidarı başlar. Burada karşımıza Lacan’ın baba-nın adı olarak kavramsallaştırdığı babanın sesi
çıkar. Nitekim Hakkın Sesleri’nde yer alan babası Fatih müderrislerinden İpekli Hoca Tahir Efendiye
hitaben yazdığı şiirde de “baba”ya sıklıkla seslenir:
“Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,
Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!
Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş.. (…)
Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın” (Ersoy, 2013: 516)
Görüldüğü üzere şiirde babanın kurucu ve muhafaza edici işlevi önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Akif dağılmakta olan Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan
endişelidir ve babadan yani daha üst düzeyde ise devleti kurucu ve idame ettirici yasadan/otoriteden
yardım ister. Vatanı anne olarak değerlendirmesi ise özneyi kuran kayıp nesnenin anne olmasıyla
bağlantılıdır. Anne kaybıyla oluşan ilksel boşluk jouissance’ı/arzulamayı başlatan bir döngüdür. İnsan
hayatında oluşan bu boşluk akışkanlığı sağlar. Çünkü insan hayatı boyunca bu kayıp nesneyi arar.
Şiirde de vatanın anneyle özdeşleştirilmesi hayatın akışkanlığını sağlayıcı özneleşmeyi sağlayıcı unsur
olduğunu göstermektedir. Baba ise anneyi yasaklayıcılığıyla arzunun oluşumunu sağlar. Nitekim
şiirde de Akif’in babadan yardım istemesi milletin varoluşunun devamının baba-nın adına/işlevsel
kurucu babaya olan ihtiyaçtan kaynaklıdır. Dolayısıyla Akif de şiirinde babanın sesini kurar. Mladen
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Dolar babanın sesini Tanrı’nın sesiyle özdeşleştirir: “Baba’nın sesi, bünyesi gereği logos’un ta
kendisine yapışan ses, emreden ve bağlayan ses, Tanrı’nın sesi.” (Dolar, 2013: 57) Akif’in şiirlerinde
de babaya hitabın yanı sıra Tanrı’ya hitabın da yer aldığı görülmektedir. Örneğin yine Hakkın
Sesleri’nde Akif’in Tanrı’yla diyaloga girmeye çalıştığı dikkatleri çekmektedir.
“Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
'Yandık! 'diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!
Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi yakacaktın...
Yaksaydın a mel'unları... Tuttun bizi yaktın
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!” (Ersoy, 2013: 538-542)
Akif’te ötekinin sesinin ortaya çıktığı bu şiirlerde aslında babaya ve Tanrı’ya hitap kendisine
hitaptır. Sesin zamansal gerçekliği kurucu/eros etkisi için şair kutsalla diyaloga girmeye çalışır:
“Öznenin bakışta Ötekini görme çabası vardır, ses ise bir yakarıştır (Lacan: “yakarışsal dürtü”),
Ötekini (Tanrı, kral, âşık) karşılık vermeye kışkırtma girişimidir; bu yüzdendir ki bakış Ötekini
kangrenleştirir-edilgen-hareketsiz kılar, ses ise ona hayat verir, ondan bir jest almaya çalışır.” (Zizek,
2012: 670 ) Aslında Akif, öteki üzerinden baba-nın adını kurma çabası içerisindedir. Dolayısıyla
babaya hitap ve Tanrıya yakarış Akif’in şiirinde yasayı kurma çabasıdır. “Ses olmadan yasa olmaz.
Harfin manasız bir kalıntısı olan ses, harfe otoritesini veren, harfi sadece bir imleyen olmaktan
çıkartıp, bir edim yapan şeydir. Lacan’ın dediği gibi, ‘öznenin imleyenle ilişkisini tamamlayan o
şeydir.’” (Dolar, 2013: 59) Ses kayıp şeyle simgesel alan arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Lacan’ın
da ifade ettiği gibi dile getirilemeyen imkânsız nesne, ses ve harf dolayımıyla simgesel alanda imleyen
aracılığıyla anlamı kurar. Burada Akif’in şiirinde Tanrı’ya yakarış aslında imleyeni kayıp nesneyle
birleştirme çabasıdır. Çünkü millet kurucu unsurların dağılmaya başlaması anlamı parçalamaktadır.
Akif’in yakarışı ise en dipteki Gerçek dönemi olarak adlandırılan/ele geçirilemeyene/imkânsız
olanadır.
Sonuç olarak Akif’in şiirlerinde sesin ortaya çıkışı sözün/anlamla etkileşim hâlindedir. Akif,
dağılmakta olan bir milleti şiirinde arzunun sesi, süperegonun sesi ve ötekinin sesi üzerinden yeniden
bir araya getirmeye çalışır. Bunu yaparken kimi zaman millete azmi telkin eder, kimi zaman ise
kendisini suçlar. Kimi zaman ise Tanrı ile diyaloga girmeye çalışarak kutsalın anlam kuruculuğuyla
güçlenmeye çalışır.
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KİMLİK ARAYIŞI-KARADAĞ MARŞINA ÖZEL
ATIF İLE BALKAN HALKLARININ MARŞLARI
Šerbo RASTODER

Ulus devletin en önemli sorularından biri marş konusudur. Devleti, milletini, tarihini, vatan
sevgisini ve birliğini simgeleyen törensel bir şarkıdır. Bu özelliklerinden dolayı şarkı olarak
söylenebilecek (geniş halk tabakaları için müzikal olarak kabul edilebilir), herekes için anlaşılır
ve açık mesajları içermek zorunda idi. İmparatorlukların dağılması ve ulus devletlerin
oluşmasıyla birlikte temelde dil, din ve tarihe dayalı yeni kimlik biçimlerine ve dolayısıyla
sürekli bunları hatırlatacak bir forma/biçime ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, genelolarak kabul
edilen ve benimsenen “neşe kasidesi” biçimleri ve bunların belirli bir protokolün yasal ve zorunlu
biçimleri olarak kanunen düzenlenme ihtiyacı paralel olarak ortaya çıkmıştır. Hollanda’nın 15681572 yılları arasında yazılan ve resmen henüz 1932 yılında kabul edilen Wilhelmus marşı, daha
önce ortaya çıkan Japon marşının ki bazı kaynaklar IX. yüzyılda ortaya çıktığını iddia ediyor,
müziği ise henüz XX. yüzyılda bestelenmiş olmasına rağmen (1999 yılında milli marşı olarak
ilan edilmiştir), 1770 tarihli İspanya’nın Marcha Real, 1745 yılında ortaya çıkan İngiltere’nin
marşı God Save the Queen, 1792 yılında devrim sırasında ortaya çıkan ve mars olarak 1795’te
kabul edilen Fransa marşı La Marseillaise gibi Avrupa'daki en eski milli marşlarının oluşumuna
bakıldığında hükümdarı yüceltenlerden milleti ve devleti yüceltenlere kadar marşların
oluşumundaki şekillendirme fark edilmektedir. Böylece, Hollanda marşının en eski versiyonunda
oradaki hükümdar yüceltilmiştir: "Ben, Nassau'lu William (Oranjlı), Alman kanındanım, ölene
kadar vatanıma sadık kalacağım." Dünyada en eski marşlarından biri Japon marşıdır ki bazı
verilere göre IX. yüzyılından itibaren vardır, aynı zamanda en kısa marş olarak da bilinir, ancak
1999 yılında resmi marş olarak ilan edildi. Japon marşı olanKimi ga Yo’yu hala birçok kişi
"Japon militarizminin ve emperyalizminin sembolü" olarak kabul eder. ” Bu marşın mesajı
başlangıcında yer alır: "Benim Hükümdarımın saltanatı bin yıl, sekiz bin yıl sürsün, çakıl taşları
kaya olana ve yosun tutana kadar."
Bu yıl 100. yılını kutlayan Türk Marşı (Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşundan iki yıl önce 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir), aynı
zamanda bir cumhuriyetin ve bir ulus devletinin doğuşunun semeresidir ve onda şu değerler
kutsanır: hürriyet, bağımsızlık, vatan için fedakarlık ve Tanrı'ya inanç. Bu marş Kurtuluş
Savaşı'nda (1919-1923) askeri şarkı olarak da kullanılmıştır. Bu yüzdenona "İstiklal Marşı"
denir, başlangıç dizeleri ise kendileri hakkında yeterince bilgi veriyor:"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." Tek kelimeyle,
zikredilen örnekler şunu göstermektedir: Birincisi, resmi ve tören şarkıları olarak marşlar çok
eski bir gelenektir; İkincisi, hükümet biçiminin ve devlet konseptinin değişikliğine bağlı olarak
içerikleri ve amaçları değiştirilmiş olmalarıdır. Böylece, Hollanda, Britanya ve Japonya gibi eski
yönetim konseptini (krallık) koruyan devletler, genel olarak hükümdarı veya hanedanı kutsayan
en eski tören şarkılarını korudu veya kodifiye ettiler. Bugün dünyada 42 monarşi var ve
monarşilerin başında sultanlar (padişahlar), emirler, krallar, knezler ve birer çar, voyvoda ve papa
bulunuyor. Çoğu anayasaldır, bazılarını ise baştakiler mutlakiyetçi bir şekilde
yönetirler.Hükümdar çoğunlukla milli, devlet ve siyasi birliğinin sembolü olarak tanıtılır ve bu en
iyi şekilde onların marşlarında yansıtılır. Ulus devletlerinin (Fransa, Almanya, ABD, Türkiye
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vb.) kurulması ile, marşların içerik kavramı değiştirilmekte ve hükümdarların yerine “millet ve
vatan” kutsanmaktadır.Ulus-devletlerin (Fransa, Almanya, ABD, Türkiye vb.) kurulması,
marşların içerik kavramını değiştirmekte ve hükümdarlar yerine "halk ve vatan" kutlanmaktadır.
Böyle bir konseptin da sorgulanabilir hale gelmesi konusunda en iyi kanıt Alman marşı örneğidir.
Yani, Alman marşı "Almanların Şarkısı" milliyetçi ve cumhuriyetçi August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben tarafından 26 Ağustos 1841 tarihinde o zamanlar İngiltere'ye ait olan Helgoland
adasında yazılmıştır. Müziğimeşhur J. Haydn tarafından bestelenmiştir. 1797-1918 yılları
arasında J. Haydn'ın aynı melodisi Avusturya'nın milli marşıydı.Şarkı, Almanların
birleşmesinden önce meydana gelmişti ve o zaman da milli birliği için arzusunu vurguluyordu.
Marşın başlangıcındaki dizeleri: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der
Welt"(Almanya, Almanya her şeyin üstündedir, dünyadaki her şeyin üstündedir), ilk başta
Almanların ve onların yöneticilerinin mevcut olan ayrılıkları aşmaları ve gözlerinin önlerinde
hedef olarak birleşik Almanya’yı bulundurmaları gerektiği anlamına geliyordu. Anti-monarşist
içeriği nedeniyle, marş ancak Weimar Almanya'sında (1922) resmi hale geldi ve Hitler'in gelişi
ve iktidarıyla, marş belirgin bir Nazi ideolojik karakter kazandı ve bu nedenle zedelendi. İkinci
Dünya Savaşı ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 1949 yılında marş
tamamen reddedilmedi, ancak ilk iki kıta reddedildi (fakat yasaklanmadı) ve böylece Alman
marşı bir öncekinin yalnız üçüncü kıtası oldu.1Öte yandan ABD marşı, 1814 yılında yazılmış
olmasına rağmen, Başkan Herbert Hoover tarafından imzalanan Kongre kararıyla ancak 3 Mart
1931 tarihinde resmi devlet marşı haline geldi. Zikredilen örnekler, tören şarkıları olarak
marşların çoğunlukla XIX. ve XX. yüzyıllarda meydana geldikleri veya kodifiye olduklarını
göstermektedir. Onlara giden yol ülkeden ülkeye farklıydı. Bir yerde halkta zaten "yaşayan"
genel olarak bilinen ve kabul edilen şarkı basitçe marş olarak alındı, başka bir yerde ise yarışma
ile marş olarak ilan edilecek kabul edilebilir bir şarkı arandı. Her halükarda, oluşturulmasında
kural olarak fazla ilgili sübjenin (tarafın) katıldığı bir kamu süreci söz konusu idi. Ancak, bütün
bu süreçte 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra komünizmin parçalanma sürecinde
ortaya çıkan ülkelerin marşları farklılık göstermektedir. Devlet kurumu komünist yönetimden
daha eski olan ülkeler (Rusya, Çekoslovakya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk,
Sırbistan, Karadağ), hatta Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova gibi
henüz komünist federasyonların dağılması sürecinde devlet özelliğini kazanan bazı ülkeler de
devlet bağımsızlığını tarihsel temelli olarak teyit edecek devlet ve ulusal devamlılığı teyit edecek
şarkıları marş olarak ilan etmeye çalıştılar. Bu anlamda Rusya örneği, hatta diğer bazı ülkelerin
örnekleri de ilginçtir. İlk Rus marşı "Tanrı Çarı Korusun" idi ki 1833 yılında Kral I. Nikolai
tarafından yarışmada Aleksey Lvov'un müziği ve Vasili Zhukovskiy'in "Rusların Duası" metni
seçilmiştir. Ve bu marş, Ekim Devrimi'ne kadar Rus marşı idi. İktidarı ele geçirdikten sonra
Bolşevikler, Fransız milli marşı olan "La Marseillaise"yi kendilerine ait saydılar, sonra Lenin
zamanında "Enternasyonal" marşı oldu ve buna paralel şekilde (özellikle 1938 yılından beri) 1
Ocak 1944 tarihinde devlet marşı olacak şarkı da marş olarak kullanıldı. Müzik Aleksandar
tarafından yazıldı, metin ise, elbette Stalin'in kişisel önerileriyle, yaklaşık elli yıl sonra marşın
metninde geçen her şeyin, gerçek manada herşeyin, yanlış olduğunu ortaya çıktığını görecekolan
Sergey Mihalkov tarafından yazılmıştır.2Marştan ilk önce 1977 yılında Stalin'i yücelten kısım
çıkarıldı3, daha sonra diğer kısımlar çıkarılacak ve son olarak Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu
marşının Mihael Glinka'nın "Yurtsever Şarkı"nın olmasına karar vermiştir.Bu marş halk
tarafından kabul görmedi4 ve bu nedenle Putin, büyük tartışmalarla nihayet 20 Aralık 2000
tarihinde Rusya Federasyonu'nun marşını o Bolşevik veya Sovyet marşının aynısını yapmayı
başardı.Metin, tabi ki uygun hale getirilmiştir. Hatta, deneylenmiş olan aynı yazar alındı. 57 yıl
önce başarılı bir şekilde Lenin'i, Stalin'i ve "ebedi komünizm"i marşa yerleştiren 87 yaşındaki
Sergey Mihalkov, şimdi "Tanrı'nın koruduğu" "kutsal ve sevgili vatan"dan söz ediyor. Yeni marş
kabul edildi, çünkü "Christian Science Monitor"e göre, insanlar "bu müziği Sovyet rejiminin
1
2
3
4

Bakınız: https://bs.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied#cite_note-allempires.com-1
Bakınız: Himne čudnovatih država i nedefinisanih entiteta, RSE,14.08.2004.
Age., "Gözlerimiz üzerimizde özgürlüğün parlak Güneşini ve halka inancı ileönderimiz Stalin'i görüyor."
Age., O günlerde Christian Science Monitor şu değerlendirmeyi yaptı: "Doğal olarak insanlar, Yeltsin yönetimi altındaki on
yıllık ulusal gerileme, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluklarla ilişkilendirdikleri şarkıyı sevmediler".
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karanlık yanlarına değil, Olimpiyatlardaki zaferler, uzay uçuşları ve süper güç zirveleri gibi eski
zafer anlarına bağlıyorlardı."5Her ne kadar birçok yönden Rus marşı örneği, komünist dönemine
ait “eskiye dönüş”ün yalnız spesifik bir örneği olsa da, diğer örnekler “komünist gelenekten
kaçış” olarak adlandırılabilir. Çekoslovakya örneği de benzerdir.Bu karmaşık topluluk, 1918
yılında kurulduktan sonra, Çek marşı olan "Nerede benim evim" ve Slovak marşı "Tatralar
üzerinde gök gürültüsü"nü "birleştirdi" ve bu şekilde 1993 yılındaki dağılmasına kadar bu
federasyonun milli marşı olarak kullanıldı. O zaman herkes "kendi" marşına döndü. Birçok kişi
federasyon marşının insanlar arasında o kadar kök saldığını iddia ediyor ki, bugün bile marşın
Çek bölümünün tonlamasından sonra çokları Slovak bölümü ile devam etmesini bekliyor.
Kosova, Balkanlar'da henüz kendi marşına sahip olmayan tek milli varlıktır. Bunun nedeni,
bitmemiş uluslararası tanınma sürecidir ve hala egemen bir devletin özelliklerinin tamamını
bulundurmamaktadır. Devlet marşı yerine, kuruluşundan (1912 yılından) bu yana Arnavutluk'un
marşı da olan ulusal marşı kullanırlar.Bu marşın metni Arnavut şair "Asdreni" tarafından
yazılmıştır, müziği ise Rumen besteci Cipriyan Porumbeskutarafından 1880 yılında
bestelenmiştir.6Onlarca yıldan beri bölünmüş bir ülke olan Kıbrıs'ın resmi marşını Türk nüfusu
tarafından tanınmamaktadır, çünkü bu marş Yunanistan'ın da marşıdır. Kıbrıslı Türkler tarafından
referandumla kabul edilen, fakat Rumlar tarafından reddedilen Barış planı ile Bosna-Hersek'te
başarılı olduğu kanıtlanan ilkeye göre marş için tarafsız bir şarkı öngörülüyordu. Bu anlamda
istisna, komünizm altında "eski geleneği" korumayı başaran tek ülke olarak Hırvatistan'dır.
Hırvat marşı "Lijepa naša domovino" (Bizim güzel vatanımız) ilk defa 14 Mart 1835 tarihinde
"Danicza Horvatzka" gazetesinde "Horvatska domovina" (Hırvat vatanı) başlığı altında
yayınlandı. Hem marşın yazarı Antun Mihanoviç, hem de 1840 civarında müziğini yazan
bestecisi (kompozitörü) Yosif Runyanin (Josif Runjanin), yüksek rütbeli Avusturyamemurları
idi.Marşın müziği aynı kalırken metni değiştiriliyordu. NDH döneminde 1941 yılında "Drina
Nehri" metne dahil edildi, ki bu o zamanki Ustaşa hükümetinin Hırvatistan'ın doğu sınırı adı
geçen nehrin olduğu politikasına uygun idi.7 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise "Drina nehri
metinden kaybolacak, metne ise Drava nehri girecektir."8 Böylece, marşların içeriği egemen
ideolojilere bağlı olarak değişti, fakat ilginç olan, ve daha az bilinen şey Yugoslavya'nın varlığı
boyunca da "Lijepa naša"nın Hırvatistan'ın resmi marşı olmasıdır. 1974 yılından itibaren bu konu
Anayasa ile düzenlenmiştir. Öyle oldu ki Yugoslavya'nın dağılmasından sonra sadece Hırvatlar
yeni bir marşı düşünmek zorunda kalmadılar. Aynı şey, Yugoslavya'nın dağılmasından doğan
diğer devletler için söylenemez, ki bunlardan Bosna-Hersek en çetin imtihanla karşı karşıya
kalmıştır. Yugoslavya'nın dağılması sürecinde bağımsızlığını yeniden ve tekrar kazanan bu
devlet, marşın bütün kurucu halkları tarafından kabul edilebilir bütünleştirici/birleştirici bir
modelini aradı.Karmaşık bir devlette bunun çok karmaşık ve zor olduğu, savaş sırasında
Saraybosna'daki devlet zirvesininkontrolündeki kısmında daha çok Dino Merlin olarak bilinen
Dino Dervişhalidoviç'in"Jedna i jedina"(Bir ve tek olan) kompozisyonunu marş olarak ilan
etmesinden hemen sonra görüldü. Bu şarkının dizeleri, Drina nehrinden Una nehrine kadar
Bosna'nın ayrılmaz karakterini yansıttığından, özellikle Deyton Anlaşması'nın imzalanmasından
sonra, uluslararası meşruiyet kazanan soykırımcı oluşum olan Sırp Cumhuriyeti'nde tartışmalı
hale geldi. Bosna-Hersek'in bu bölümünde, Sırp marşı olan"Bože pravde" (Adalet'in Tanrısı) Sırp
tarafının resmi marşı oldu. Ardından 10 Şubat 1998 tarihinde ilan edilen yarışmada Bosna
dakendi marşına sahip oldu.Parlamento, marşın önerisi üzerinde hiçbir şekilde anlaşamadığı için,
uluslararası toplum OHR (Bosna-Hersek'teki Uluslararası Yüksek Temsilci Ofisi) aracılığıyla
5

6
7

8

Age., "Slobodna Evropa" Radyosu'nun Rusça programının editörü Andrey Şari, bunun Rusya Federasyonu'nun tüm devlet
sembollerinin değiştirildiği ortamda gerçekleştiğini söylüyor: "Her şeyi değiştirdiler. Eski I. Peter'i, yeni marşı, yeni armayı
aldılar. Putin'i yeni çar olarak kabul edenler bunu kabul ettiler. Güçlü bir tartışma oldu. Liberaller ve ciddi kültür
uzmanları karşıydı. O marşı Sovyet sisteminin en güçlü sembollerinden biri olan Mihalkov yazdı. Elli yılda bir kez daha
marşı yazmış olması bir çok şakaya neden oldu. Her şey komik çıktı. Kimse bu marşı söylemiyor. Hiçbir futbolcu, hiçbir
hentbolcu. Putin bile onu söylemiyor..."
Bakınız: Himne čudnovatih država i nedefinisanih entiteta, RSE,14.08.2004.
Age., Üçüncü kıtanın "Teci Sava, hitra teci" ("Aksınhızlı olan Sava, aksın") metni "Savo, Dravo, Drino teci" ("Aksın Sava,
Drava, Drina") olarak değiştirildi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Drina metinden kayboldu ve Drava metne girdi."
Age.
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marşın müziğini metinsiz olarak öneren tarafsız bir komisyon oluşturdu, çünkü bu konudabugüne
kadar bir fikir birliğine varılamamıştır.Bosna-Hersek'in marşı "Intermezzo" 25 Haziran 1999
tarihinde zamanın Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Carlos Westendorp tarafından ilan edildi.
"Intermezo", genellikle büyük olan bir müzik parçasının kısa birmüzik formunun tanımı
olduğundan, Temsilciler Meclisi 10 Şubat 1999 tarihinde onu bir marş haline getirmeye karar
verdi, ancak Halklar Meclisi marşın metni konusunda anlaşmaya varamadı.Yüksek Temsilci
Carlos Westendorp müdahale etti ve müziği metni olmadan devlet marşı olarak kabul edilmesini
öngören bir yasa çıkardı.9 Marş müziğinin yazarı Banyalukalı Duşan Şestiç (Dušan Šestić) olması
tüm bunların tuhaf ve gülünç bir biçim aldığını kanıtlıyor.10 Zikredilen çözümler yetkili
mahkemeler tarafından engellendiğinden dolayı, Sırp Cumhuriyeti daha sonra Mladen Matoviç'in
yazdığı "Moja republika'' (Benim Cumhuriyetim) adını taşıyan ve ilk kez 9 Ocak 2009 tarihinde
resmi olarak icra edilen yeni bir marşı kabul etti, Bosna-Hersek ise bugüne kadar "Intermezzo"
adlı marşı çözüm olarak kullanmaya devam ediyor.11 Bosna-Hersek'ten farklı olarak, Sırbistan ve
Karadağ geçmişlerinden gelen çözümleri benimsediler, fakat bu süreç bile kamuoyunda ikilemler
ve engellemeler olmadan geçmedi. Sırbistan bu süreçten uzun süren bir dönemden geçti.XIX. ve
XX. yüzyıllarda Sırplarda marş geleneğinin doğuşunu araştıran Prof. Dr. Yahya Ferhatoviç (Jahja
Ferhatović), kiliseden geçen (Aziz Sava'nın) yolu görüyor. 1804 yılından kalma ilk milli marş
olan Vostani Serbije(Sırbistan Ayağa Kalk), aynı zamandaPesma na instrukciju Serbijanov veya
Oda srpskom narodu olarak da biliniyor.Bu şarkı ilk Sırp savaş marşıydı ve İsyan Marşı12 adına
resmi olarak tanıtılmıştır. Notaları, müziği de yaklaşık yirmi yıl önce yazan Vartkes Baroniyan
tarafından yazıldı. Metni Yovan Corceviç (Jovan Đorđević) tarafından yazılan ve bestecisi
Slovenyalı Davorin Yenko olan Sırbistan'ın ilk resmi marşı "Bože pravde", krallığın ilanından
sonra 1882 yılında resmen ilan edildi ve 1903 yılına kadar resmi olarak bilinecektir.O tarihte
siyasi kargaşa ve hanedanların değişimi sırasında bu marş fiilen kaldırılmış olacaktır. Hareketli
olan''Marš na Drinu'' (Drina'ya Yürüyüş) adlı marş da, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında,
Kolubara Muharebesi'ni hatırlatan şarkı olarak gayri resmi olarak marş gibi kabul edilmişti. 2009
yılında yazılan Sırbistan Anayasası'nda şimdiki marş, modern Sırbistan'ın marşı ilan
edildi.13Başta Boşnaklar ve Arnavutlar olmak üzere Sırbistan'daki azınlık halkları için sorunlu
olan bu marşın metni üzerindeki tartışmalar, sadece, aşılması gereken geçmiş lehine benzer
müdahalelerdeolduğu gibi bugünün ne kadar ihmal edildiğini gösteriyor.14 Kosova'dan
bahsetmişken, Türk marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'un aslen İpekli olduğunu
hatırlatalım.Babası okuma yazma bilmeyen bir köylü olan Nureddin Ağa'nın oğlu Mehmet Tahir
Efendi, eğitimine başladığı İpek yakınlarındaki Şuşisa köyünde doğdu, daha sonra çocuk yaşta
İstanbul'a gitti15 ve orada ünlü Türk şairi oldu. Ayrıca o, 724 şarkının katıldığı bir yarışmada şiiri
marş olarak seçilen nadir bir örnektir. Marşı Türk halkına hediye ederek para ödülünden
9

10

11
12

13
14

15

Bakınız: Službeni glasnik BiH br. 19/01.Marş için yarışma 20 Haziran 2008 tarihinde tekrar ilan edildi. 339 çalışma geldi.
Özel olarak oluşturulmuş bir komisyon ikisini seçti. Yarışmayı kazanan çalışma marşın bestecileri Duşan Şestiç ve
Benyamin İsoviç (Benjamin Isović) tarafından yazılmıştır. Fakat, metin parlamento prosedüründe kabul edilmedi. Geriye
kalan, halk arasında "sessiz marş" olarak bilinen Yüksek Komiser'in çözümüdür, ki sık sık bunu eski, fakat resmi olmayan
"Jedna i jedina" (Bir ve tek olan) marşının metni takip ettiği duyulabilir.
Daha fazla bilgi için bakınız: RSE, 2. februar/veljača, 2021, Himna Bosne i Hercegovine se ne može pjevati… "31 Mart
2006 tarihinde Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi, Federasyonun arması ve bayrağı ile Sırp Cumhuriyeti arması ve
marşının Bosna-Hersek Anayasası'na aykırı olduğunu ve her türlü ırk ayırımcılığı ortadan kaldırmayı öngören uluslararası
Sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit etti.Her iki tarafın parlamentolarından zikredilen hükümleri altı ay içinde devlet Anayasası ile
uyumlu hale getirmeleri istendi."
Age., 29.
Bakınız: Dr Jahja Ferhatović, Književnost u politici i politika u književnosti V-Tradicija himne kod Srba u XVIII I XIX
vijeku, Glas islama, decembar 2017, 28-29.
Age., 29.
Sırbistan Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül 2021 tarihinde eğitim öğretim yılının başlangıcı okullarda "Bože pravde" marşının
okutulması ile törenle açılması kararı reddetme ile karşılaştı ve bu nedenle Boşnak Milli Konseyi (BNV), azınlık Boşnak
milli konseyi şurası Sırbistan'da yeni eğitim öğretim yılının açılmasından önce 31 Ağustos'ta okul yöneticilerine daha önce
Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen emrin aksine "Bože pravde" marşının okutulmaması için
çağrıda bulundu. Ana itiraz, marşın yalnızca bir milletten (Sırplardan) bahsetmesi ve bu şekliyle devletin multietnik/çok
milletli karakterini yansıtmamasına ilişkindi. Bakınız: RSE 2. septembar/rujan, 2021, Zašto je Bože pravde 1.septembra
podelilo Srbiju
Bakınız:Fahir Iz, MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936) A BIOGRAPHY, https://erdem.gov.tr/tam-metin-pdf/870/eng
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vazgeçmiştir.16Karadağ marşının farklı bir yolu vardı, ancak o da anlaşmazlıklar ve ikilemler
olmadan geçilmedi. Karadağ ilk marşına 1870 yılında, tabii ki hükümdar I. Nikola Petroviç'in
iradesiyle sahip oldu. O da "Ubavoj nam Crnoj Gori" şarkısı oldu, ki yazarı Prens Nikola'nın
sekreteri İhlivneli Sırp rahip ve şair Yovan Sundeçiç(Jovan Sundečić), müziği ise İtalyanca "Si
scopron le tombe, si levano i morti"'ye göre Çek asıllı Anton Şults tarafından yazıldı.Bu marşın
müzik notasını Çek asıllı Ludvig Kuba, Karadağ hakkında yazdığı kitabında
korumuştur.17"Ubavoj nam Crnoj Gori" marşı 1870-1918 (1921), daha doğrusu Karadağ
devletinin ortadan kaybolmasına (1918), yani, Kral Nikola'nın ölümüne (1921) kadar Karadağ'ın
resmi marşıydı. Karadağ devletinin ilhakından ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığına girmesinden
sonra, Sırp (Bože pravde), Hırvat (Lijepa naša) ve Sloven (Naprej zastava slave) marşlarının
birleştirilmesi ile yeni devletin yeni marşı icat edildi. Bu asıl metinlerde küçük değişikliklerle
yapıldı, örneğin Sırp marşındatekrarlanan mısra "Sırp Kralı, Sırp soyu"yerini "Kralımız ve
ailemiz"alarak değişiklik yapıldı.Bu "kentaur"18 marşı, Yugoslavya devletinin (1918-1941) resmi
marşıydı.İkinci Dünya Savaşı ve komünistlerin iktidara gelmesinden sonra, monarşist özellikleri
taşıyan marş kabul edilemezdi ve bundan dolayı hemen 1946 yılında komünistler Slovak asıllı
Samuel Tomaşik'in (1813-1887) Prag'da 1834 yılında, iddiaya göre bir gecede yazdığı "Hey
Slovaklar" adlı şiirini yeni devletin marşı olarak aldılar.M. Oginski'nin müziği ile bu şarkının,
doğrusu başka bir metinle, "Još Poljska nije propala" (Polonya henüz yok olmadı) ve biraz "daha
sert bir sesle" o zamanlarda neredeyse yirmi yıldır (1926 yılından beri) Polonya'nın marşı
olduğunu bilmiyorlardı veya bu onları rahatsız etmiyordu. Aslında melodisi, iki savaş arasındaki
dönemde birkaç Slav ülkesindeki Şahin hareketinin bir simgesiydi.Her halükarda, "Hej Sloveni"
(Hey Slavlar) marşı, yok oluşuna kadar Yugoslavya devletinin resmi marşıydı. İlginçtir Yugoslav
Komünist Federasyonu'nun bir parçası olan Karadağ kendi anayasalarında bir marşına sahip
olduğunu belirtiyordu, ancak Hırvatistan gibi, resmi Yugoslavya marşını her zaman kendi marşı
gibi kullanarak bu kendi marşını hiçbir zaman resmi olarak vurgulamamıştır.Bu marş da tüm
Yugoslav çevrelerinde koşulsuz olarak kabul edilmedi ve bu nedenle birçok yeni çözümün
duyurulduğu çeşitli yarışmalar kaydedilmiştir (1949, 1953, 1959)19, fakat sonunda hiçbiri kabul
edilmemiştir.Marş meselesi ancak, eski Yugoslav marşını eski Yugoslavya devletinin halefi
olarak o dönemde hala kullanan eski Yugoslav federasyonunun Sırbistan ve Karadağ'a
indirgenmesiyle (SRY-1992) yeniden gündeme geldi.Bu girişimler Slobodan Miloşeviç
(Slobodan Milošević) rejimine muhalefetle bağlantılı olduğu göz önüne alınırsa olası çözümler
olarak Kolubara Muharebesi ve Avusturya-Macaristan ordusunun Sırbistan'dan sınır dışı
edilmesiyle ilgili I. Dünya Savaşı'ndan kalma popüler bir melodi olan Stefan Biniçki'nin "Marš
na Drinu"(Drina'ya Yürüyüş) ve şarkı ve müziği Vartkes Baroniyan tarafından yazılan Dositey
Obradoviç'in "Vostani Serbije" (Sırbistan Ayağa Kalk) adlı şarkı teklifler arasında idi. Muhalefet
başarısız oldu. Bu konu, özellikle 2003 yılından berive DZSCG'nin meydana gelmesinden sonra
güncel hale geldi.20Karadağ'ın bağımsız ve egemen bir devlet olduğu 2006 yılına ve devletin
16
17

18

19

20

Bakınız:Himne čudnovatih država i nedefinisanih entiteta, RSE,14.08.2004.
Bakınız: Ludvik Kuba, U Crnoj Gori, Putevi preduzeti sa namjerom sakupljanja narodnih pjesama (1890-1891), CID,
Podgorica, 1996, 114-115.
Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından kendisine verilen isim.Bakınız:Himne čudnovatih država i nedefinisanih entiteta,
RSE,14.08.2004.
Age.,O zaman, Nikola Hercigonja'nın müziği ile "Svečana pjesma" (Tören şarkısı) şarkısı neredeyse kabul ediliyordu.
İddiaya göre Hırvat yönetimi Yugoslavya'nın çok defa anılmasından dolayı bu şarkıya karşıydı.Yetmişli yıllarda yarışmalar
tekrarlandı ve yeni marş hakkında seksenli yıllarda bile konuşuldu, hatta o zaman "Od Vardara do Triglava" (Vardar’dan
Triglava’a) adını taşıyan bir şarkı marş olarak ilan edilmesi için teklif edilmiştir. Ancak Yugoslavya herşeye rağmen "Hej
Sloveni" (Hey Slavlar) marşı ile sona erdi.
Age., Avrupa Birliği'nin baskısıyla kurulan Sırbistan ve Karadağ devlet birliğinin, işte bu toplumun kendi tablosunu temsil
edecek bir marş alması gerekiyordu. Kimliği ve geleceği olmayan, sınırları bilinmeyen ve sadece iki ülkenin, yani Sırbistan
ve Karadağ'ın toplamını temsil eden suni bir oluşum, tam da böyle bir marşı almalıydı, yani mevcut Sırp "Bože pravde" ve
Karadağlıların "Oj, svijetla majska zoro" marşlarının bir kuru toplamı olacak bir şarkı olmalıydı. Ondan önce, elbette,
neredeyse tamamen kendi kendini yok eden Karadağ'daki Sırp yanlısı muhalefetin, Kral I. Nikola Petroviç'in Sırp yanlısı
olduğu dönemden "Onamo namo" (Oralarda) şarkısını marş olarak sinsice ayarlama girişimleri başarısız oldu. Ona
rağmen Belgrad ile Podgoriça anlaşmaya vardılar, fakat sonra teknik detaylara takıldılar... Parlamentodaki partiler
arasında da Devlet Birliği'nin marşı üzerinde anlaşmaya varıldığı gün, Sırp Ortodoks Kilisesi, dini önder Patrik Pavle
(Stojčević/Stoyçeviç) tarafından imzalanan bir bildiri yayınladı, fakat buradan Karadağ ve Deniz kıyı bölgeleri Metropoliti
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nihai dağılmasına kadar marş olarak var olmayan devletten kalan marş kalmıştı. Karadağ'da yeni
marş konusu 1993 yılından beri gündemde idi. Bu anlamda,"Ubavoj nam Crnoj Gori", müziği
1867 yılında D. Yenko tarafından yazılan Prens Nikola'nın "Onamo namo" ve "Oj, svijetla
majska zoro" adlı üç şarkıdan en çok söz edildi. Hiçbiri seçilmedi. Karadağ'ın geçerli ve şuanda
kullanılan marşı "Oj, svijetla majska zoro"2004 yılında resmen kabul edildi.Marşın kendisi
hakkında bestecisi akademisyen Jarko Mirkoviç (Žarko Mirković) şunları söylüyor:"Onun
temelini, Karadağ'da uzun zamandan beri mısralarının birçok versiyonu ile, fakat hep aynı
melodiyle söylenmiş popüler bir halk şarkısı oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılar, izlerinin XVII.
yüzyılında bile bulunabileceğini söyler, yakın tarihte ise, versiyonlarından biri (Listaj goro,
cvjetaj cjeće), İkinci Dünya Savaşı sırasında Karadağ halkının anti-faşist mücadelesinin bir
sembolü olarak yaygın olarak kabul edilmişti.Bu şarkı, birçok bestecinin, özellikle geçen yüzyılın
başlarındakilerin, eserlerinde de bir ilham kaynağı olarak bulunabilir. Versiyonlarından biri (U
Ivana Gospodara) Sırp besteci Stevan Mokranjac tarafından IX Rukoveta'da (Karadağ'dan)
kullanılmış ve benzer bir metni ise,ilk Karadağ operasıBalkanska Carica'nın (Balkan Çariçesi)
kolonlarından birinde buluyoruz, ki bunu Kral Nikola'nın aynı adı taşıyan şiirini esas alarak
İtalyan Dionisiye de Sarno bestelemiştir."...Bu şarkının versiyonlarından birini ilk kez
Belgrad'da Yovan Car tarafından yazılan Boj na Grahovcu/Grahovac Muharebesi (sene 1863)
oyununda halka açık olarak seslendirilmiş olması, ki bununla siyasi nedenlerden dolayı bu
şarkının dakökeni sık sık "problem haline getirilmek" isteniyorsa da, burada yalnızca bu şarkının
tiyatro adaptasyonu sözkonusudur ve hiçbir şekilde onun otoktonluğunu ve Karadağ'a özgü
müzikal ve şiirsel özelliklerin özgünlüğünü sorgulamaz.)21Her halükarda, besteci Jarko
Mirkoviç"Oj svijetla majska zoro"22 halk şarkısını protokol gereksinimlerine uygun olarak
enstrümantal ve vokal toplulukları için birkaç düzenlemelerde icra edilen bir marşa uyarladı.
Fakat, bu halk şarkısının bir marş haline gelebileceğinden söz edilmesinden itibaren,
yazarı/yazarlığı hakkında büyük bir tartışma ortaya çıktı.Karadağ, Sırbistan ile hala birlik içinde
iken, DZSCG'nin marşı Sırpların"Bože pravde" ve Karadağlıların"Oj svijetla majska zoro" olması
konusunda bir anlaşmaya dönüşen bir ihtimalden bahsedildiğinde SPC-Sırp Ortodoks
Kilisesi23(Metropolit Amfilohiye Radoviç) saflarından sözkonusu şarkısının yazarı Dr. Sekula
Drlyeviç (Sekula Drljević)'in, yaşamının sonlarına doğru Nazilerle işbirliği yapmış bir şahıs
olduğuyönünde bir görüş lanse edildi.24Dr. Sekula Drlyeviç, XX. yüzyılın ilk yarısında Karadağ
tarihinde çelişkili bir siyasi şahıs idi ve 1918 yılından sonraki dönemde, özellikle 1941 yılından
sonra, Yugoslav (Sırp) merkeziyetçiliğine karşı mücadelede Hırvat milliyetçileriyle siyasi olarak
işbirliği yapan Karadağ milliyetçi hareketiyle ilişkilendirilen bir figür idi. Bu sıfatla dosyasında
herhangi bir “suç eylemi” olmamasına rağmen “savaş suçlusu” ilan edildi.25Bu şarkının

21
22

23

24
25

Amfilohiye'nin (Radoviç) el yazması okunabilir. SPC ( Sırp Ortodoks Kilisesi), Karadağ marşının, sözde yaşamının
sonlarına doğru Nazilerle işbirliği yapan bir şahıs olan Sekula Drlyeviç (Sekula Drljević) tarafından yazılmış bir şarkıyı
temsil ettiğinden dolayı hala gücenmektedir.
Akademisyen Mirkoviç'in 7 Eylül 2021 tarihinde yazara verdiği yazılı açıklama.
Akademisyen Mirkoviç şunları söyledi: Müzikal anlamda, yüzyıllardır değişmeden korunmuş orijinal, çok basit, repetitif
melodik-armonik temel, besteci Jarko Mirkoviç (Žarko Mirković)'e, ona ekleme yaparak özgünlüğü korunmuş ve tanınabilir
üç parçalı bir formaya dönüştürülmesi için, esas oluşturdu ve aynı zamanda modern tören şarkılarının tüm özelliklerine
sahip gelişmiş ve dengeli müzik parametrelere sahiptir.
SPC (Sırp Ortodoks Kilisesi)'nin, Sırbistan ve Karadağ Meclisi'nin bazı milletvekillerinin Patrik Pavle'nin çağrısını dinleyip
devlet birliğinin marşını kabul etmeyi reddetmelerinden memnun olduğunu Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından "Glas javnosti"
gazetesine demeç verildi. Aynı zamanda Sırp Ortodoks Kilisesi Sinod üyesi olan Niş Vladikası İriney, gazetemize şuana
kadar marşın metninin arka planına girmediğini ve bunların suç işlemiş Sekula Drlyeviç'in mısraları olduğunu bilmediğini
söyledi. Vladika İriney, marşın prosedürden tamamen geri çekileceğini umduğunu belirterek, "Belli ki bu bir aldatma
girişimiydi ve bu nedenle teklifin kabul edilmediğinden memnunum" dedi. Bu vesileyle federal parlamentoda yapılan
tartışmada, Karadağlı SNP Milletvekili Zoran Jijiç (Zoran Žižić) "Patrik Pavle'nin ahlaki önemine saygı duyularak marşın
acilen kabul edilmesinden vazgeçildiğini" söyledi. Patriğin önerisi tarihçi Radoş Lyuşiç (Radoš Ljušić) tarafından
desteklenirken, meslektaşı Nikola Samarciç (Nikola Samardžić) ise şunları iddia etti: Patrik'in baskısı geç geldi ve öyle bir
şekilde yönlendirildi ki siyasi olarak yorumlanması zorundadır. Hiç de devlet veya anti-faşist geleneği sürdürmeye yönelik
gibi görünmüyor. Karadağ toplumunun büyük bir kısmı kolektif kimliğinin değiştirilmesini yaşadı ve bu yeni kimlik Sırp
tarihi geleneğine de, ortak geleneğe de bağlı değildir.
Bakınız:Himne čudnovatih država i nedefinisanih entiteta, RSE,14.08.2004.
Dahafazlabilgiiçinbakınız: Drljević, Sekula, Balkanskisukobi 1905.-1941., HarmicaPress, Zagreb, 1990; Drljević, Sekula,
Balkanskisukobi
1905.-1941.,
NakladaPutovi,
Zagreb,
1944;
Drljević,
Sekula,
Borbazacarinsku,
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yazarlılığı ve Drlyeviç'in eseri olduğu iddiası üzerine çıkan tartışmada Jivko Andriyaşeviç (Živko
Andrijašević)26, Matica Crnogorska başkanı Branko Banyeviç (Branko Banjević) ve prof. Novak
Kilibarda27adlı tarihçiler katıldı. Yapılan kamuoyu tartışması sırasında, bir yanda, marşın resmi
metninin üçüncü ve dördüncü kıtalarının, esasen 1944 yılında Dr. Sekula Drlyeviç tarafından
yazılan "Vječna naša" (Bizim Ebedi Olan) adlı şiirinin bölümleri olduğu ve bunların
benimsendiği görüşünü savunanlar vardı.Fakat, şarkının 18 Aralık 1938 yılında Piperi'deki
Markoviçi köyünde siyasi bir toplantıda söylendiğine dair ikna edici tanıklıklar ortaya çıktı28, bu
da şarkının yazarının siyasi olarak itibarını zedelemeyi başardığındanönce söylendiği anlamına
gelmelidir.Marş tartışmasında Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç (Filip Vujanovıć),
kamuya açık şekilde "Drlyeviç'in kıtalarının" kabul edilmesi konusunda katılmadığını ve resmi

26

27

28

vojnuidiplomatskuunijuizmeđuCrneGoreiSrbije, Cetinje, 1914.;Drljević, Sekula,Centralizamilifederalizam, ŠtamparijaM.
Mlađana, Zemun, 1926.; Drljević, Sekula, DajevječnaCrnaGora, DANU, Podgorica, 2011.; Drljević, Sekula, Političkamisao
(uvodnastudijaDaniloRadojević), Izdavač D. Radojević, Podgorica, 2007; Rastoder, Šerbo, DrSekulaDrljević
naparlamentarnimizborimauKraljeviniJugoslaviji, NaučniskupodrSekuliDrljeviću – ličnost – djelo – vrijeme, Budva, 2011;
Rastoder, Šerbo, PolitičkeborbeuCrnojGori 1918-1929, ZadužbinaAndrejević, BibliotekaDisertatio, Beograd 1996;
Rastoder, Šerbo, PolitičkestrankeuCrnojGori 1918-1929, Conteco, Bar, 2000; Rastoder, Šerbo, Janusovo lice istorije,
Vijesti,Podgorica, 000; Rastoder, Šerbo,Politički život u CrnojGori 1929-1941, Podgorica 2015, 621;
Andriyaşeviç, bu şarkının eski versiyonunun ta 1887 yılında öğrenciler tarafından söylendiğini ve Drlyeviç'in bundan sadece
üç yıl önce doğduğunu, dolayısıyla bunun onun şarkısı olamayacağı sonucuna varılabileceğini iddia ediyordu. Karadağlı
tarihçi Jivko Andriyaşeviç, Karadağ marşı "Oj, svijetlamajskazoro"'nun, 1887 yılından beri öğrencilerinin ilkokullarda
söyledikleri eski Karadağ şarkısı olan "Oj, junačkasvijetlazoro"nun bir versiyonu olduğuna dair bir değerlendirme yapmıştır.
Patrik'in şarkın yazarı Drlyeviç'in olduğu iddiası yanlıştır.
Kilibarda şunları iddia ediyordu: Karadağ marşı kelimenin tam anlamıyla bir halk şarkısıdır ve onu belli bir zamanda
yazıya geçiren insanlardan biriyle sadece ilgili ve bağlantılı olabileceğinden bahsedilemez: "Oj, svijetla majska zoro"
çeşitli varyantlarda seslendirilen ve söylenen halk ve Karadağ'ın eski şarkısıdır. Her kuşak bir şeyler ekledi ve değiştirdi,
fakat genel olarak Sekula Drlyeviç o halk şarkısını bir şekilde tek başına işledi, işleyip aşağı yukarı onu başarılı yayınladı...
Yalnız Sekula Drlyeviç zaten varolan bir şarkının metnine müdahale etti. Ben Sekula Drlyeviç'in tam o metnini ezbere
bilmiyorum. Dolayısıyla daha ondokuzuncu yüzyıldan beri bu aynı konuda parlak Karadağ ve Mayıs şafağı hakkında şarkı
vardı. Sekule Drlyeviç orada biraz rötuş ve düzeltme yaptı. Ne de olsa Karadağ'da kimse bu şarkıyı ezbere bilmiyor. Bunlar
kulağa yerleşen ilk mısralardır çünkü kimse şarkıyı tamamen bir daire içinde söylemez.Bu nedenle, Sekula Drlyeviç o
şarkının metnine katılmıştır, fakat ne kadar ve derecede, bunun hakkında bir şey söyleyemem.
Blažo Marković - Federalisti i komunisti - Od
saradnje do razlaza, objavljeni dokument
https://pdfslide.tips/documents/blazo-markovic-federalisti-i-komunisti-od-saradnje-do-razlaza.html; "Bu vesile ile, yazarı
Dr. Sekula Drlyeviç olan ve 18 Aralık 1938 tarihinde Piperi'de bulunan Markoviçi köyünde federalist ve komünistlerin
toplantısında söylenen Karadağ marşının dizelerini de yayınlıyoruz."
Ey Mayısın aydınlık şafağı!
Bizim annemiz Karadağ
Biz kayalarının oğullarıyız
Ve namusunun muhafızlarıyız
Ve senin milletinin dürüstlüğünün
Biz sizi, taşlı tepeler, severiz
Ve sizin sarp vadilerinizi.
Ki onlar hiçbir zaman tanımadı
Utandırıcı köleliğin zincirlerini.
Lovçen bizim kutsal sunağımız
Ona her zaman sadık idik
Ona inandık
Ve onunla gurur duyduk.
Özgürlüğün koruyucu olacaktır
Tepelerimiz, dağlarımız
Güneş dünyayı ısıttığı müddetçe
Ve insanlar savaştığı müddetçe.
Bizim nehirlerin dalgaları
İki denize atlayarak
Okyanusa sesini taşıyacak
Karadağ’ın sonsuzluğunu duyuracak.
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marşın metninin değiştirilmesini savundu29, ki bunu saygın bilim adamlarının bunun bir halk
şarkısı olduğu iddia etmelerine rağmen yaptı.30Fakat, iki taraf arasındaki yoğun tartışmalara
rağmen; bunun Dr. Sekula Drlyeviç'in çok az değiştirdiği bir halk şarkısı olduğunu iddia eden bir
taraf (Karadağ yanlısı) ve şarkının yazarı Drlyeviç olduğunu iddia edip bundan şüphe bırkmayan
diğer taraf (Sırp yanlısı); bu marşın tonlaması sırasında Sırp yanlı taraftarların bir çok defa ayağa
kalkmayı reddettikleri gerçeğine bakılırsa, bu konu hakkındaki ikilemin tamamen çözülmemiş
olduğu görünüyor. Böylece, herkesin beğeneceği marşa ulaştıran yolun ne kadar zor olduğunu bir
kez daha gösterilmiş oldu. Şahsen, bu satırların yazarının en kabul edilebilir görüş, Dr. Sekula
Drlyeviç'in en kapsamlı ve son biyografisinin yazarı olan Dr. Jelyko Karaula (Željko Karaula)'nın
görüşüdür.31 Bu konu hakkında doğrudan soru sorduğumuzda, meslektaşım Dr. Karaula şu
açıklamayı yaptı32: Buna gör e, Karadağ marşının esası meşhur bir halk şarkısı olduğunu ve
birkaç versiyonu yayınlandığını ve bunlara Dr. Sekula Drlyeviç'in ideolojik görüşlerine uygun
olarak müdahale ettiğini, modern marşını icat edenler için kabul edilebilir müdahalelerin
benimsediğini ve yeni kabul edilen metnin ayrılmaz bir parçası olduğunu güvenilir bir şekilde
sonucuna varabiliriz. Bu nedenle, ne Dr. Sekula Drlyeviç ne de marşın orijinal metnini
düzenleyen herhangi biri, marşın dizelerinin yazarı olarak görünemez.

29

Bakınız: Politika, 2011, Napadaju me crnogorska nacionalisti; RSE, 2011, Ima li crnogorskog nacionalizma u Crnoj Gori,
Vuyanoviç, çeşitli vesilelerle Drlyeviç'in dizelerinin benimsenmesinin kabul edilmez olduğunu dikkat çekmişti, çünkü onun yazarı
cılarının bir faşist, yani Nazi idi ve aynı zamanda Karadağ milliyetçiliğinin güçlendirilme tehlikesi konusunda uyarılarda
bulunuyordu.
30
Bakınız: PCNEN, 10.08.2004, Karadağlı tarihçiler Radoje Pajović (Radoye Payoviç) ve Danilo Radojević (Danilo
Radoyeviç) "Beta" ajansına Karadağ marşı "Oj, svijetla majska zoro"nun Sekula Drlyeviç tarafından yazılmadığını ve o
metnin eski halk şarkısının Drlyeviç tarafından yazılmış mısraların bir karışımı olduğunu söylediler. Payoviç, "Drlyeviç, o
şarkının yalnızca son kıtasını yazdı" dedi. O kıtalar şunlardır: "Bizim nehirlerin dalgaları, iki denize atlayarak, okyanusa
sesini taşıyacak, Karadağ’ın sonsuzluğunu duyuracak." Payoviç, "Bu şarkıdaki diğer tüm dizeler, Drlyeviç'in adı geçen
kıtayı yazmasından önce halka ait idiler", diye açıkladı. Radoyeviç, Drlyeviç'in "Oj, svjetla majska zoro" şarkısını 1932
veya 1933 yılında, siyasi görüşü olarak federalist biri ve monarşist Yugoslavya'nın o zamanki merkeziyetçiliğine karşı
bağımsız bir Karadağ için mücadele verdiği bir dönemde yayınladığını söyledi. Pajoviç, "Oj, svijetla majska zoro" şarkısının
Sekula Drlyeviç'in 1944 yılında Zagreb'de yayınlanan "Balkanski sukobi" (Balkan Çatışmaları) adlı kitabında da
yayınlandığını belirtti.
31
Bakınız: dr Željko Karaula, Sekula Drljević 1884-1945, Otac nacije ili kvisling, Politička biografija, rukopis, 457 str., 2021.
32
Yazara 11 Eylül 2021 tarihinde Dr. Jelyko Karaula (Željko Karaula) tarafından verilen açıklama:Sevgili Prof. Rastoder, bu
konuyu fazla detaylı ilgilenmedim, sadece rastladım. Milovan Cilas (Milovan Đilas) gibi Sekula'nın da her zaman yanında
Gorski vijenac'ın (Dağ Çelengi) bir nüshasını taşıdığını biliyorum. Bu onun ilham kaynağıydı. Tutukluluğu (ve sürgünü)
sırasında (6 Ocak diktatörlüğü veya Zemun'da 1942-1944 yıllar arasında), Tito'nun kazamatlarında (hapishanelerinde)
geçirdiği süre boyunca Cilas tarafından ustaca icra edildiğini bildiğimiz Nyegoş (Njegoš)'un biyografisini yazmayı bile
hayal ediyordu.Bu biyografi ilk olarak İngilizce olarak ve daha sonra bizim dilimizde yayınlandı. Şarkıya/marşa gelince, "Oj
svijetla majska zoro" şarkının/marşının 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında ortaya çıkmış eski bir Karadağ halk şarkısı
olduğunu ifade eden literatürdeki görüşü kabul ediyorum (ilk kez Belgrad'da halka açık olarak 1863 yılında tiyatroda "Bitka
na Grahovu"/Grahovac Muharebesi adlı şiirin bir parçası olarak seslendirildi) ve o zamandan beri çeşitli varyasyonlarda
söylendi.Her kuşak bir şeyler ekledi ve değiştirdi, ki Drlyeviç de 1930'lu yıllarda bunu yaptı. Bu şarkıyı işledi ve kendi
varyantında Zagreb'de çıkan Evolucija (sayı 2-3, yıl 1936, sayfa 168) adlı dergide yayınladı. Anlaşılan, bu şarkının birçok
varyantında bahsedilen "Sırp ırkı"ndan kendi varyantında söz etmemek onun için önemli idi. Bundanbaşka, Drlyeviç de
şarkın sözlerini o dönemde kabul ettiği ideoloji çapına göre değiştirdi.Böylece, onun 1936 yılındaki varyantı, HSS'nin ve
hatta Karadağlı federalistlerin "köylü ideolojisinin" unsurlarını içerir, yani köylüler şarkının önemli planındadır. Bu daha
sonra Drlyeviç'in 1944 yılında "Balkanski sukobi 1905-1941" (Balkan Çatışmaları 1905-1941) adlı kitabında bu
şarkınınyayınladığı versiyonunda kısmen kayboldu. ÖRNEK: 1936'daki mısrada: Köylü düşüncemize iken... YIL 1944'TE:
Lovçen düşüncemize iken... Şarkının 1944 yılındaki versiyonunda mücadelenin önemi vurgulanır (Ve insanlar savaşırken),
1936 yılındaki versiyonunda ise mücadele yok iken inançsızlıktan söz ediliyor (köylüler arasında inançsız yoktu)... Genel
olarak, Drlyeviçbazı kıtaları hem 1936, hem 1944 yılındaçok kaliteli ve başarılı bir şekilde düzenledi ve değiştirdi(duygusal
ve resimsel anlamda, sonuçta ulusal anlamda da, ki çok güçlü bir şekilde etkili oluyordu) ve bugünkü Karadağ marşı da
onun bu işlemini kısmen kabul etmiştir.
Evolucija 1936. (Drlyeviç)
Resmi marş
Bizim ebedi Karadağ'ımız!
Ey Mayısın aydınlık şafağı!
Biz kayalarının oğullarıyız,
Bizim annemiz Karadağ
Namusunun muhafızlarıyız
Biz kayalarının oğullarıyız
Ve senin köylü dürüstlüğünün
Ve namusunun muhafızlarıyız
Bizim nehrin dalgaları
Bizim nehrin dalgaları,
İki denize atlayarak
İki denize atlayarak,
Sesini okyanusa taşıyacak,
Okyanusa sesini taşıyacak,
Karadağ’ın sonsuzluğunu duyuracak!
Karadağ’ın sonsuzluğunu duyuracak.
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Yukarıdaki zikredilne örnekler bizi şu sonuçlara götürür: Marş, yalnızca bir halkın veya
devletin sembolü ve simgesi değil, aynı zamanda ortaya çıktığı dönemin titiz bir dedektörüdür.
Teşvik ettiği değerler üzerinde toplumsal bir uzlaşı varsa bütünleştirici rolü artar. Çok uluslu ve
karmaşık topluluklarda bu, ulusal olarak homojen topluluklardan daha çok zordur. Marş nadiren
üzerinde anlaşmaya varılan ve daha sık “dayatılmış” bir seçimdir. Türkiye ve bir dereceye kadar
Bosna-Hersek dışında marş için yapılan bir yarışmanın bile başarıyla sonuçlanması zor olmuştur,
kibirkaç yüz teklifin geldiğine dair örnekleri vardır.

İSTİKLAL MARŞI’NDAN HAREKETLE “VATAN”IN SEMBOLÜ “BAYRAK”, DEVLETİN
SEMBOLÜ “SANCAK”IN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI
MOVING FROM İNDEPENDENCE ANTHEM, THE SYMBOL OF THE HOMELAND “FLAG”
AND THE SYMBOL OF THE STATE “SANJAK” THE REFLECTION OF THE ON CLASSIC
TURKISH POETRY
Şevkiye KAZAN NAS

Abstract
Our National Anthem was written in the midst of the war of existence or extinction that we waged
in our National Struggle. It is an immortal poem that depicts the lofty personality, high spirit, noble
feelings and thoughts, hopes of the Turkish nation, the determination to live and exist together, the belief
of national unity and stirs up national feelings. According to the Constitution of the Republic of Turkey
cannot be changed, not even offer changing the National Anthem.
With the National Anthem, the flag is hoisted by saying "Do not be afraid, the red flag floating at
this dawn" emphasizing that the red flag, which takes its color from the blood of the martyrs, will burn
like a torch and will not go out, the most important themes in the Turkish National Anthem are "flag",
"starboard" and accordingly the idea of "homeland" and independence.
The reason why the image of the homeland came to the fore along with the flag and flag in the
National Anthem is undoubtedly the political and social situation of the country at that time. According
to Mehmet Akif, who gave up everything when it comes to "homeland" and said "Do not pass the places
you stepped by saying" soil ", recognize it", homeland is not a land and it has not been obtained easily.
This homeland is a place where Turkish-Islamic culture and civilization flourished, flourished,
developed and lived. This homeland is a sacred land kneaded with the blood of martyrs and the flag
flying over it represents the independence, freedom and nobility of our nation. As it is known, when the
occupation forces capture a country, they first lower the flag on the ship; Again, when a country gains its
independence, it waves its flag as the first thing. So the flag is the symbol of a nation. The flying of the
flag is important in terms of expressing the independence of the country it represents.
As in every period of our literature, the symbolic use of the words homeland, flag and sanjak has a
large place in classical Turkish poetry. Although the banner and the flag are not the same, they are often
used interchangeably in poems.
In our declaration, it will be explained how the concepts of homeland, flag and sancak take place in
the classical Turkish poetry tradition, and what meanings and associations they correspond to in the
world of image of poets, based on the Turkish National Anthem; With the Turkish National Anthem,
examples of classical Turkish poetry will be given.
Key Words: İndependence anthem, flag, sanjak, motherland, classical Turkish poetry.
1. Bayrak ve Sancak Kavramları
Arapça “râyet”, “livâ” ve “âlem” kelimelerinin de karşılığı olan “bayrak”; “bir milletin, belli bir
topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilen, genellikle
dikdörtgen biçiminde bir kumaş”tır (TDK, 2005: 227). “Bayrak”ın genel ve Türkçe karşılığı “âlem”
veya yaygın olarak “sancak”tır. Sancak, orduların temsil ettikleri devletin alâmeti olarak kullanılan
bayrağın adıdır.
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Bat (-mak) kökünden gelen ve d > y değişmesi neticesinde “bayrak” şeklini alan (bat-ır-ak > batrak
> badrak >bayrak) kelimesinin semantik bakımından “sancak” kelimesiyle yani (sanç-mak “batırmak” >
sanç-ak > sancak) şeklindeki benzerliği açıktır. Sancak, eski Türklerde bayrak, mızrak ve süngü gibi
batırılacak, saplanacak bir silahın adıdır ve savaşlarda bunun ucuna onu kullanan kahramanın veya
mensup olduğu kabilenin alameti konulmaktadır. XI. Yüzyılda, Kaşgarlı Mahmud devrinde, bu alamet
kırmızı ipek kumaştandı. Karahanlılar sülalesine mensup Türk hükümdarlarının bayrakları da al denilen
turuncu ipektendi (Köprülü, 1992: 247).
Bahaeddin Ögel (1982:81) “…bir kurultayda veya toplantıda kim nerede duracaktır? Bu, Türklerin
deyimiyle bir orun, yani mevki meselesidir. Herkesin/boyların mülkiyet ve hâkimiyetini gösteren bir
damga ile yine Türk topluluğunun bir sembolü olan bayrak, Türk tarihinin mitolojik çağlarında oluşmuş,
hukukî belgelerdir. Bütün bu töreler topluluk düzeni ve askerî bir disiplin kurmak için konmuş
kanunlardır.” şeklindeki ifadesiyle “bayrak”ı Türklerde bağımsızlığın yanı sıra devlet
töresinin/hukukunun kuruluşuyla ilişkilendirir. Milletlerin ve devletlerin hayatında çok önemli bir yeri ve
anlamı bulunan, sık sık ülkelerin millî marşlarına konu olan bayraklar, içte ve dışta bağımsızlığın
sembolüdür. Sancak siyasî yönden bir kurulun, en büyük siyasal örgütlenme olan devletin ve ilgili
devleti inşa eden milletin siyasal kimliğinin en açık resmî ifadesi, devlet ve milletin temel varlığının
vazgeçilmez simgesidir (Soysal, 2010:214-215).
Türkçe “sançmak” fiilinden türeyen “sancak” kelimesi, Türkçe Sözlük’te “geminin üstünde devamlı
dalgalanan ve sembol bildiren flama, denizcilikte geminin sağ tarafı” (TDK, 2005:1696) anlamlarına da
gelir. Sancakların tepesinde bulunan altın veya gümüşten sembol anlamındaki “alem”, şiirde genel
manada sancak veya bayrak yerine kullanılır.
Askerleri denize; sancakları fetih ve zafer gemisinin yelkenine benzeten şair Bakî, padişahın askerî
gücünü ve kazandığı zaferleri över. “Senin deniz gibi askerlerinin içinde sancakların sanki fetih ve zafer
gemisine yelken gibidir.” der. Askerlerin çokluk bakımından denize, bayrakların da yelkene benzetildiği
beyitte, sancakların fetih ve zafer gemisine yelken açması olarak hayal edilir. Bu arada
sancakların/alemlerin üzerlerinde fetih âyetinin yazılı olduğuna da bir hatırlatma (Şahin, 2011:46)
yapılır:
Deryâ-misâl ‘askerün içre ‘alemlerün
Feth ü zafer sefînesine açdı bâd-bân (Bakî, K.1/24)
2. Sancak Vermek / Verilmek
“Sancak” kelimesi, yaygın bir biçimde “bayrak veya bunun temsil ettiği askerî birlik, bunların
oluşturduğu idarî bölge, Osmanlı Devleti’nde bir bölge veya gelir getiren has” (TDK, 2005:1696, Şahin,
2009: 97) anlamlarında da kullanılır. Osmanlı hükümdarları, idarî tecrübe kazanmaları için, şehzadelerini
sancak beyi olarak gönderirlerdi. Bilindiği gibi bu sancakların en önemlileri Saruhan/Manisa, Menteşe,
Germiyan/Kütahya, Konya, Amasya, Kastamonu, Trabzon ve Kefe idi. Ancak bu sancakların her birinde
daimî şekilde şehzadeler bulunmayabilirdi. Şehzade sancaklarının isimlerine bakıldığında bunların pek
çoğunun bazı eski beyliklerin adını taşıdığı ve Osmanlı döneminden önce onların merkezi durumunda
olduğu görülür. Şehzade sancaklarından başka Anadolu’da bazı eski hanedanların sancak beyi olarak
tayin edildiği sancaklar da vardı (Şahin, 2009:97-99). Bilindiği gibi Osmanlı’nın Avrupa’da fethettiği
Trakya’dan Balkanlara kadar uzanan bölge, Rumeli’dir. Balkanlar da denilen Rumeli’nin sınırları, fetih
hareketlerine bağlı olarak sürekli değişmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren ise sınırlar daralmaya başlamış ve
Balkan Savaşları’ndan sonra Rumeli’deki topraklarımız, bugünkü sınırlara gelmiştir (Çeltik 2009:805)
Şair Mostarlı Ziyâî, kendisini Rumeli’de, Hersek’te sancak beyi olarak tanıtır:
Beglügüm varur kabâ cem‘ine mîrem gûyâ
Rûmilinde bana sancak virilmiş Hersek (Mostarlı Ziyâî, G.229/2)
Kışın sona erip bahar mevsimin gelmesiyle birlikte tabiattaki bazı değişikliklere dikkat çeken şair
Emrî, gül bahçesini bir şehre, çemeni buranın beyine, serviyi de bu beyin yeşil sancağına benzetir.
Beyitte beylik için sancak verme geleneğine de hatırlatma yapılır:
Kaçurup cünd-i şitâyı fârig oldı cengden
Kûşe-i gülşende şançupdur yire gönder çemen
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Servden sancak çeküp çekdi yeşil bayraklu ceyş
Şehr-i gülzâra emîr olmış-durur benzer çemen (Emrî, K.2/1-2)
Eskiden hükümdar tarafından, emîrlik/beylik rütbesine ulaşanlara tabl/davul, sancak ve tuğ verilirdi.
Emsali arasında ayrı tutulmak eski bir Türk geleneği olmakla birlikte bu durum onun bey olduğunun da
göstergesiydi (Pakalın 1993: III/117).
Şair Hayâli “Ey zavallı kul!” diyerek âşığa seslenir ve “O ay yüzlü sevgilinin sinende açtığı elif,
sancak; dağ ise davuldur. Bugün şah/sevgili, sana beylik verdi.” diyerek padişahın sancak verme
geleneğinden söz eder:
Begligin var o mâhun elif ü dâğı ile
Ey gedâ tabl ü ‘alem verdi bugün şâh sana / (Hayâlî, G.105/4)
“Ey Revânî!” hitabıyla kendisini tecrid eden şair, “sinendeki yara, davul; elif ise sancaktır. Sultanlar
gibi gezsen senin hakkındır.” anlamındaki beytinde âşığın bedenindeki elif biçimindeki yaralarla sancak
arasında bir ilgi kurar:
Sînede dâg u elif çünki yiter tabl u ‘alem
Begligün var be Revânî yüri sultânlar ile (Revânî, G.359/5)
Şair Emrî’nin “Sultan/Sevgili, ben kulunu âh ile hicrana saldı, sancak vererek melamet şehrine bey
eyledi.” anlamındaki beytinde melamet/kınanmışlık şehrine benzettiği âşıklık durumunu anlatırken
sancak verme âdetini de ima eder.
Ben kulı âh ile hicrâna saldı şâh
Sancak virüp beg eyledi şehr-i melâmete (Emrî, G.509/4)
3. Sevgili- Âşık ve Bayrak
Şair Emrî, “Hattın âşıkların gönlü ile savaşmak için saf tuttuğu sırada kafandaki kâkülün ejderha
şekilli sancağı tutmaktadır.” anlamındaki beytinde, sevgilinin ayva tüyleri ile âşık arasında geçen bir
savaştan söz eder. Güzellerin saçının yılana ve ejdere benzetilmesinden hareketle sevgilinin kâkülü ile
sancak/bayrak arasında ilgi kurulur:
Dil-i ‘uşşâk ile ceng itmege saf bagladı hattun
Kafada kâkülün dutar livâ-yı ejdehâ-peyker (Emrî, G.154/3)
Edirneli Nazmi’nin “Ben bela ülkesinin padişahı oldum. Sevgilinin saçının hayali bana padişahlara
layık bir ejderli bayrak olarak yeter.” anlamındaki beytinde ise saç ile ejderli bayrak arasında bir ilgi
kurulmuştur: 1
Ben şeh-i mülk-i belâ oldum hayâl-i zülf-i yâr
Bana şâhâne livâ-yı ejdehâ-peyker yeter (Edirneli Nazmi, G.1371/2)
Emrî’nin “O put gibi güzel sevgiliye zülfünle boyunu örtme deme; kâfirin âdeti bayrağı kara
etmektir.” anlamındaki beytinde saçlarını çözerek gelen bir güzelin tasviri yapılmıştır. Saç, siyah ve uzun
olduğu için tıpkı bayrak gibi salınıp sarkan, dalgalanan ve sevgilinin boynuna dolanan siyah bayrağa
benzetilmiştir. Ayrıca kâfirlerin siyah bayrak asmalarına (Demirkazık 2012:55) da bir vurgu yapılmıştır:
Perde itme kadüne zülfi dime ol saneme
Resmdür kara ider bayragı kâfir ‘aleme (Emrî, G.511/1)
Celîlî, güzellik padişahı olarak nitelendirdiği sevgilinin gümüş renkli boyu ile alem/gönder, perçemi
ile mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskül arasında bir ilgi kurar. Ayrıca gönderdeki
yeşil bayrağa işaret eder:

1

Yaşadığı toplumun bir ferdi olarak klasik Türk edebiyatı şairleri “bayrak”, “sancak”, “livâ”, “râyet”, “alem” kelimelerini
divanlar ve mesneviler başta olmak üzere, edebî eserlerin pek çoğunda değişik anlam ve çağrışımlarda kullanmışlardır. Bu
kelimelerle birlikte “ejderhalı, arslanlı, altınlı, yeşil, sarı, siyah, beyaz/ak, al/kırmızı bayrakları da ima etmişlerdir. Daha
geniş bilgi için bkz. Ahmet Atilla Şentürk (2017). “Bayrak”, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, OSEDAM, İstanbul, s.124-131.
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Pâdişâh-ı hüsnsün sen kâmetün sîmîn ‘alem
Ol ‘alem üstinde bir hadra livâdur perçemün (Celîlî, G.208/4)
Klasik Türk şiirinde servi boylu sevgilinin boyu, bayrak direğine; ay gibi parlak yüzü de bayrağa
benzetilir ve sevgilinin ihtişamla salına salına yürümesi ile bayrağın nazlı nazlı dalgalanması arasında
ilgi kurulur. Âşıkların gözyaşlarının askere benzetildiği Emrî’nin beytinde sultanların kendilerine has
sancaklarına da imada bulunulmuştur:
Sipâh-ı eşki ‘uşşâkun dökildi geldi sultânum
Yürisün kâmet-i servün livâ-yı mâh-peykerle (Emrî, G.496/4)
Âşığın kanlı gönlü, sevgilinin bayrak direğine benzeyen boyunun üstünde hareket eden yani
dalgalanan kırmızı bir bayrak gibidir:
Kaddün üstinde dil-i hûnînüm oynar dir gören
Şol kızıl sancak çeken kankı ilün sultanıdır (Ahmed Paşa, 89/6)
Bâkî’nin “Bahçedeki servi fidanı gibi mızrağın/sancağın fetih ve zafer esintisinden salına salına naz
ve edayla yürüsün.” anlamındaki şiirinde padişahın kazandığı zafer ve sefer dönüşü sırasında ordunun
elindeki sancağın veya mızrağın görünüşüne bir gönderme yapılmış; bayrakların dalgalanışı ile servi
fidanlarının rüzgârda nazlı nazlı salınışı arasında bir ilgi kurulmuştur:
Yüri Rûm illerin seyr it hırâmân eyle yanunca
‘Alem gibi sehî-kâmet nigâr-ı pâk-dâmânı
Nihâl-i serv-i bâğ-âsâ nesîm-i feth ü nusretden
Salınsun nâz ile nîzen hırâmânî hırâmânî (Bâkî G. 494/4)
Bakî’nin Sultan Murad’a yazmış olduğu terci-bendinde geçen bir beytinde onun kılıcını zerrîn
külah takan bir dilbere, sancağını da la’l kaftan giymiş bir güzele benzetir. Kılıcın zerrîn külah giymesi
altından yapılmış kınından, sancağın la’l renkli kaftan giymesi ise kırmızı bayraktan kinâyedir. Ayrıca
sancağın, “kırmızı fes rengi Şam ipeğinden” olduğunu (Şahin, 2011: 50) da düşündürmektedir:
Düşmene salınsa tîg-i hûn-feşânı yaraşur
Yiridür olsa hırâmân ol livâ-yı saltanat
Kim biri bir dilber-i zerrîn-külâh-ı bahtdur
Ol biri bir şâhid-i la‘lîn-kabâ-yı saltanat (Bakî, mus. 3/II-5,6)
Şair Emrî’nin “İki büklüm cismim senin hattını/ayva tüylerini anarak âhın dumanı içinde kaldı.
Hızır adına yeşil bayrak çeken kişiye döndüm.” anlamındaki beytinde âşık, sevgilinin ayva tüylerini
anınca âh çekmekten kendini alamamakta ve gönül ateşinin dumanını dışarı vurmaktadır. Duman göğe
yükselirken dalga dalga çıktığından bayrak şeklinde düşünülmüş; ayrıca ayva tüylerinin renginden
hareketle Hz. Hızır’ın yeşil bayrağına da işaret edilmiştir:
Hattun anup dûd-ı âh içinde kaldı cism-i ham
Döndüm ol şahsa çeker Hızr adına yeşil ‘alem (Emrî, G.315/1)
4. Her Ülkenin Bayrağı ve Her Hükümdarın Sancağı
Kendisini bir aşk sultanı olarak kabul eden şair Emrî, boyunu sultan önünde açılan altın sırmalı bir
sancağa benzetirken her ülkenin ve her padişahın kendine has sancağı olduğunu da düşündürür. Aşk
sultanı olan şairin endamındaki yaralarla sancağın üzerindeki sırmalar arasında ilgi kurulan beyitte
“zerrîn-livâ” sözüyle altın sırmalı ve parlak bir sancak anlatılır:
Şâh-ı ‘ışkam bana bir zerrîn livâdur kâmetüm
Ol livâyı çevre almış dâglardur haşmetüm (Emrî, G.316/1)
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Âşık, gözyaşını gam askeri edip âh sancağını çeken ve aşk ülkesini almak isteyen bir sultandır.
Celîlî, çektiği âhın ateşini renk ve şekil bakımından bayrağa; gözyaşını da şekil ve çokluk
bakımından gam askerine benzetir. Beyitte bir heybet ve saltanat dikkati çekilirken padişahların
kendilerine özgü sancaklarına da imada bulunulur:
Eşküm olmuşdur sipâh-ı gam bana âhum ‘alem
Pâdişâh-ı mülk-i ‘ışkam şevketüm vardur benüm (Celîlî, G.243/2)
Şair Mostarlı Ziyâî, “Ben aşk padişahıyım. Lacivert renkli felek, benim otağım; gam, askerim; beni
hiç yalnız bırakmayan ve sürekli yanımda giden ahım da sancağımdır.” anlamındaki şiirinde şahların
kendilerine özgü sancaklarına vurgu yapar:
Şâh-ı ‘aşkam lâciverdî çerh otagumdur benüm
Gam sipâhumdur benüm yanumca âhumdur ‘alem (M. Ziyâî, G.288/3)
Bâkî, Kanunî Mersiyesi’nde, padişahın vefatından duyduğu üzüntü nedeniyle alemin/sancağın
gömleğini yırtmasını diler. Sancağın gömleği ile kastedilen bayraktır. Sancağın gömleğini parçalaması,
vefat eden padişahın ardından bir geçerliğinin kalmaması demektir. Sancak, kişileştirilerek matem
sebebiyle giysilerini yırtan bir kişiye benzetilmiş; bayrakların rüzgâr ve havanın etkisiyle yıpranması
olayı güzel bir sebebe bağlanmıştır:
Derd ü gamunla çâk-i girîbân idüp kalem
Pîrâhenini pârelesün gussadan ‘alem (Bakî, mus. I/V-8)
5. Bayrakların Taşınması ve Yükseklere Asılması
İlgili milletin işaretini, sembolünü göstermek amacıyla bayrak veya sancaklar, kale ve karargâhların
her tarafından görünecek şekilde kale burçlarına ya da bayrak direklerine asılırdı. Savaşa katılan taraflar,
sancaklarını da beraberlerinde götürürler ve en önde taşırlardı. Hayâlî’nin “Sevgili, güzellik ülkesinin
beylerbeyi olduğundan beri, âhımın alevi önünde al bayrağını taşıyıp durur.” anlamındaki beytinde
bayrakların en önde hatta komutanların da önünde taşındığına vurgu yapılmıştır:
Olalı iklim-i hüsne dil-berüm beglerbeyi
Şu‘le-i âhum önince al bayrağın çeker (Hayâlî, G.165/4)
Sevgili, âşığın bayrağa benzeyen âhının alevlerini güçlendirir ve bir bayrak gibi dalgalandırır.
Ateşin/âhın alevi demek, bayrağın devamlılığıdır. Alevlerin büyümesi, bayrağın dalgalanmasını andırır.
Alevin kırmızıyla küllerin beyazı bir birbirine karışır ve birbirini tamamlar.
Şeyhî’nin “Akıl, kilim altında gizli nasıl davul çalar? Dünyada aşkı bayrak gibi meydana çıkarmam
gerek” anlamındaki beytinde bayrakların meydanlara ve herkes tarafından görülecek yüksek yerlere
asılması olayına ima vardır:
Nice pinhânî çala tablı kilîm altında ‘akl
‘Işkı ‘âlemde ‘alemveş âşikâr itsem gerek (Şeyhî, G.XCIX/6)
Şair Emrî “Ey servi boylu sevgili! Bedenim üzerindekileri yaraları elif zannetme. Gam şahı olan
sevgili, muhabbet kalesini sancaklarla süsledi.” anlamındaki şiirinde âşığın vücudundaki yaraları, şekil
benzerliği nedeniyle elife ve bu elifleri de padişahın muhabbet kalesine astığı sancağa benzetir. Beyitte
bayrakların/sancakların yüksek yerlere veya kalelerin burçlarına asılması olayına da telmih yapılmıştır:
Beden üzre elifler sanma ey serv-i sehî-kâmet
Mahabbet kal‘asın zeyn itdi şâh-ı gam livâlarla (Emrî, G.472/4)
Tâcizâde Cafer Çelebi’nin “Senin iyiliklerin, fazilet davulunu çalıp ilmi, dünyaya bir bayrak gibi
göstereceğini haykırdı.” anlamındaki şiirinde bayrakların her yerden ve herkes tarafından görülebilecek
yüksek yerlere dikilmesi olayı anlatılır:
Fazl tablın çaluban lütfun nidâ kıldı ki uş
‘İlmi ‘âlemde ‘alemveş âşikâr itsem gerek (T. Cafer Çelebi, K.19/17)
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6. Göndere Çekilen Bayrak
“Göndere bayrak çekmek”, bayrağı direğin en üst noktasına çıkarmak demektir. Necâtî’nin
“Ayrılık askeri ile savaşmaya başladım. Kâğıt, bayrağım; kalemim ise alemim oldu” anlamındaki
beytinde kâğıt, bayrağa; kalem ise onun direğine benzetilmiştir. Burada “alem” kelimesi
“günder/gönder” anlamında kullanılmıştır. Âşık, ayrılık acısı içindedir, askere benzeyen ayrılık
acısıyla sürekli mücadele halindedir:
Başladum leşker-i hicrân ile ceng eylemege
‘Alemüm elde kalem oldı vü bayrak kâgıd (Necâtî, G.45/2)
Şair Revânî’nin bayrağın, kâğıda; bayrağın takıldığı mızrağın ise kamış kaleme benzetildiği
beytinde de bayrakların direklere takılması olayına telmih yapılmıştır:
Bayrak sahîfe nâme ‘alem leşkerün hutût
Sensin cihânda husrev-i sâhib-kırân-ı ‘ilm (Revânî, K.21/8)
Bölüklerin birbirinden ayırt edilebilmeleri için mızrakların ucuna bağlanan flama gibi takılan
bayrakların yoğunluğunun etkisiyle ordu kıpkırmızı (Şentürk, 2017:125) görünmektedir. Atâyî,
ordunun hücumuyla dalgalanan bu kırmızı bayrakları sanki bir sazlığın ateş almasına benzetir ve
mızrakların/direklerin ucuna bayrakların takılmasını ima eder:
Gören tutuşdı hayâl itdi bir neyistânı
Gelince nîzede pervâze al bayraklar (Nev‘î-zâde Atâyî, K.15/11)
Mızrak veya gönder ucundaki bayraklar, gökyüzünün kızıllığını dahi utandıracak kadar
yoğundur:
İrişdi âsmâna nîzede gülgûnî bayraklar
Hicâb altında kor râyât-ı kadrün çarh-ı vâlâyı (Nev‘î-zâde Atâyî, K.31/37)
Klasik Türk şiirinde gelincikler bayrağa teşbih edilir. Bayrağa benzetilmesinin sebebi bayrak
direği gibi dikine uzayan sapı üzerinde kırmızı yapraklarının rüzgârda sürekli dalgalanması
sebebiyledir (Şentürk, 2017:129). Tâcizâde Cafer Çelebi, yeşilliklerin içindeki gelinciği/laleyi kırmızı
bayrağa teşbih eder ve bu benzetmeye çiçekler arasında en layık olarak görür:
Nümûne oldı çü râyât-ı şâh-ı ‘âlemden
Bu ada oldı çemenlerde mu‘teber lâle (T. Cafer Çelebi, K.27/59)
Bâkî, “Senin muzaffer ordun o bayraklarla başarı vadisi ve zafer ovasını lale bahçesi hâline
getirdi.” anlamındaki beytinde mızrakların ucuna bağlanan kırmızı bayraklarla gelincik tarlası
arasında ilgi kurar ve ordugâhı bir gelincik tarlasına benzetir:
Eyledi leşger-i mansûrun o bayraklar ile
Vâdî-i nusret ü dest-i zaferi lâle-sitân (Bâkî, K.2/22)
Şair Revânî parlaklığı, rengi, yuvarlaklığı bakımından yüzünü laleye benzettiği sevgilinin lale
gibi kırmızı renkli yanağı ile mızrakların ucuna asılan ve dalgalanan bayrak arasında bir ilgi kurar:
Devr-i ruhunda lâle kaldurmasaydı sancak
Dakmazdı ana hergiz yapragı al bayrak (Revânî, G.185/1)
7. Kan ve Kırmızı Bayrak
Heyecan ve gerilim uyandırması nedeniyle çeşitli toplumların bayraklarında kırmızı renk tercih
edilmiştir. Türklerde de eskiden beri bayraklarda bu rengin kullanıldığı bilinmektedir. Klasik Türk
şiirinde de genellikle kırmızı renk hâkimdir (Demir, 2015:57-91). Revânî’nin beytinde bayrak ile
âşığın kanlı gözyaşları arasında bir ilgi kurulmuş; bayrağın kırmızı rengine ve dalgalanmasına vurgu
yapılmıştır. Oldukça çetin geçen bir savaşın sonunda bayrak parça parça olmuştur:
Aglamag ile kızıl kana boyandı sancak
Kendüyi pâreledi katlanımadı bayrak (Revânî, Mersiye 2/IV-8)
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Gelibolulu Âlî’nin savaş tasviri yaptığı beytinde düşmanın kan deryasındaki durumu ile kırmızı
bayrak arasında bir ilgi kurulmuştur. Savaşta o kırmızı bayrak gibi görünenin aslında düşmandan akan
kan denizinin dalgası olduğu belirtilmiştir:
Kırmızı bayraklar açdı sanmanuz merdân-ı ceng
Mevc urur hûn-ı ‘adûdan bahr-ı bî-pâyân-ı ceng
(G. Âlî, G.746/1)
Mostarlı Ziyâî’nin beytinde kırmızı bayrak ile kanlı kefen arasında bir ilgi kurulmuş; âşıkların
kanlı kefen içindeki durumlarının kırmızı bir bayrak gibi göründüğü tasvir edilmiştir.
‘Askerinde ol şeh-i hüsnün kızıl bayrak degül
Katl-i uşşâk itdi baglar fahr içün kanlu kefen (Mostarlı Ziyâî, G.324/4)
8. Bağımsızlık ve Bayrak
Bir milletin sembolü olan bayrak; hürlüğü, esarete boyun eğmemeyi, bağımsızlığı anlatır.
Bayrak, devlet olmanın ve kudretin sembolüdür.
Şair Şeyhî’nin “Dünyada kışın gece bekçisine bir iş kalmadı. Feleğin padişahı, koç burcunda
bayrak dikti.” anlamındaki beytinde kış mevsimin sona erdiği ve ilkbaharın geldiği anlatılırken kış
mevsimi, gece bekçisi; felek ise padişah olarak hayal edilmiştir. Kış bekçisinin yeryüzünde işi
kalmamasının sebebi bahar mevsiminin gelmesindendir. Bu durum koç burcunda felek padişahının
bayrak dikmesi olarak düşünülmüş; felek şahının bağımsızlığı ele almasına, hâkimiyeti ele
geçirmesine vurgu yapılmıştır:
Kış şıhnesine kalmadı ‘âlemde bir ‘amel
Burc-ı hamelde dikdi felek şâhı çün ‘alem (Şeyhî, K.X/4)
Atâyî’nin “Gelinciğin kırmızı bayrakları bir görünsün, acaba soğuk ordusu bir daha gül
bahçesinde durabilir mi?” anlamındaki beytinde de baharın gelişi ve kış mevsimin sona erdiği
anlatırken bayrakların hem her yerden görülecek şekilde asıldığına hem de bağımsızlığın sembolü
olduğuna vurgu yapılmıştır:
Leşker-i sermâ ider mi sahn-ı gülşende karâr
Bayrak-ı gülgûn-ı lâle âşikâr olsun hele (Nev‘î-zâde Atâyî, G.192/3)
9. Şafak ve Bayrak
Güneşin batı ufkunda batışından hemen sonraki kızıllık anlamındaki “şafak”, akşam vaktinde
güneşin batışı demektir. Ayrıca şafak kelimesinde güneşin doğuşu anlamı da vardır. Mehmet Akif,
İstiklal Marşı’nın ilk kıtasında “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” derken güneş gibi
doğan Türk bayrağının batmayacağını belirtir.

910

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ahmed Paşa’nın “Feleğin ceylanı olan güneş, senin sancağının aslanını görünce ciğer kanından
yani korkudan sabahın gönlü kanla doldu.” anlamındaki beytinde hem “aslanlı bayrak”tan hem de
şafak kızıllığı ile bayrak arasındaki ilişkiden söz edilmektedir:
Âhû-yı felek gördü seher şîr-i livânı
Hûn-ı cigerinden dil-i subh oldu dem-âlâ
(Ahmed Paşa K.11/66)
Klasik Türk şiirinde, özellikle sabah tasvirlerinde güneşin doğuşu anlatılırken rengi, parlaklığı ve
yüksekliği sebebiyle sancağa benzetildiği görülür. Şafak, ufuk, maşrık ve subh tabirleri saadet, şeref,
fetih, saltanat, devlet ve adaleti temsil eder. Şafak vakti, ufukta doğan ve her tarafı kırmızıya boyayan
bir güneş manzarası ile bayrak arasında bir ilgi kurulur.
Celîlî’nin “Önü sıra altın başlı bir sancak çekip; şafaktan da bir al bayrak edindi” anlamındaki
beytinde, güneş nasıl her sabah dünyayı aydınlatıyorsa padişahın sancağı da memleketi
aydınlatmaktadır:
Çeküp önince altun başlu sancak
Şafakdan eyledi bir al bayrak (Celîlî, Hüsrev ü Şîrîn/1160)
Tâcizâde Cafer Çelebi’nin beytinde sabah doğan ve gökyüzünde yükselen güneş ile sırmalarla
süslü bayrak/sancak arasında bir ilgi kurulmuştur:
Belürdi çün ‘alem-i zer-nigâr-ı subh yine
Dürildi çâder-i kuhlî vü çetr-i ‘anber-bâr (Cafer Çelebi, K.30/2)
10. Hilâl ve Bayrak
Hilâl, İslam dininin sembolüdür. Mehmet Akif’in Âsım’ında, “Bir hilâl uğruna yâ Rab ne
güneşler batıyor” mısrasında İslam diniyle özdeşleştirilmiştir.
İstiklâl Marşı’nın, “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl” ve “Dalgalan sen de şafaklar
gibi ey şanlı hilâl” mısralarında hilâl, bayrak ve sancak anlamlarında kullanılmıştır. Hilâlin
dalgalanması demek bayrağımızın dalgalanması, milletin hür ve bağımsız bir şekilde yaşaması
demektir.
Klasik Türk şiirinde de hem dinî hem de milli bir sembol olarak hilâlle ilgili zengin tasavvurların
yer aldığı görülür.
Şair Emrî, feryadını askere; gökyüzünü kaleye, hilâli bu kalenin burcuna, âhını ise hilâl burcuna
dikilen sancağa benzetir. Kaleyi fethedenlerin kendi sancaklarını kalenin burçlarına dikmeleri ve
burada ezan okumaları zaferlerin vazgeçilmez bir hususudur. Beyitte bayraklarla fetih müjdesinin
verilmesi olayına hatırlatmanın yanı sıra üzerinde hilâl olan bayrağa da gönderme yapılmıştır:
Nâlem yüriyiş eyledi çarhun hisârına
Dikdi hilâl burcına âhum livâsını (Emrî, G.521/4)
Şair Revânî’nin “Ey padişah! Senin kadir ve kıymetinin sancağı göklere çıktı. Hilâl/yeni ay, onun
alemi; şafak ise kırmızı bayrağı oldu.” anlamındaki beytinde güneşin doğuşu sırasında ufukta oluşan
kızıllık ile al bayrak arasında bir ilgi kurulmuştur:
Husrevâ göklere irişdi livâ-yı kadrün
Mâh-ı nev ana ‘alem oldı şafak bayrak-ı al (Revânî, K.18/14)
Revânî, bir başka beytinde, şafak ve hilâlin gökyüzünde oluşturduğu görüntüyü, âşığın âhıyla
birlikte üzerinde hilâl bulunan kırmızı bir bayrağa benzetmiştir:
Pâdişâhsın sancağ-ı âha ‘alemdür mâh-ı nev
Kim şafak anun nigârâ kırmızı vâlâsıdur (Revânî, G.132/2)
11. Ay Yıldızlı Bayrak
Mesihî’nin “Gökyüzünde her yıldız hilâl olsaydı, her bir devlet güneşine ışık verirdi.”
anlamındaki beytinden hareketle yıldızı baht açıklığının, kutluluk ve mutluluğun teminatı olmak üzere
devleti simgelediğini söylemek mümkündür. Klasik Türk şiirinde yıldız, baht, talih ve devlet
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kavramları, kutluluğu, mutluluğu ve uğurluluğu ifade edecek şekilde birbirinin eş anlamlısı olarak
kullanılmıştır. Beyitte ay yıldızlı bir bayrak mazmunu söz konusudur:
Afitâb-ı devletün her birine virürdi nûr
İttifâkî ger felekde olsa her ahter hilâl (Mesihî, K.3/23)

Osmanlı Döneminde kullanılmış kırmızı ve yeşil renkli yünlü kumaştan yapılmış tabur
sancağıdır.2
12. İki Kutlu Yıldızın Bir Burçta Yaklaşması: Ay ile Yıldızın İktirânı
Türk bayrağı, beyaz renkte hilâl ve yıldızın kırmızı bir zeminde birleşmesinden meydana
gelmiştir.

İki yıldızın bir burçta yan yana gelmesi çok büyük uğur, baht ve talih işareti olarak kabul edilir.
Buna “kırân hadisesi” denilir. Sâhib-kırân, müneccimler tarafından son derece seçkin sayılan
yaklaşma vaktinde, Müşteri ile Zühre yıldızının bir burçta toplandığı esnada doğmuş olan anlamına
gelir. Böyle bir anda doğan veya tahta geçen padişahlara talihli, uğurlu padişah anlamında “sahipkırân” unvanı verilir (Alan, 2019:443-444).
Necâtî’nin “Allah, ülkenin sahip-kırân/bahtlı, talihli padişahına kılıç sunduğu günden beri,
zamanın kan dökücü, zalim hançeri artık işlemez oldu.” anlamındaki beytinde iki kutlu yıldızın bir
burçta yakınlaşması olayına gönderme yapılmıştır:
2

https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/osmanli-sancaklari/34 (Erişim Tarihi: 20.09.20219
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Kâr etmez oldu hançer-i hun-rîz-i rûzgâr
Kudret sunalı Husrev-i sâhib-kırâna tîğ (Necâtî, K.11/12)

Bâkî’nin “Eli, devlet burcudur; o elin üzerindeki yüzükteki yeni ay ile yıldız bir araya gelse buna
şaşılır mı?” anlamındaki beytinde mühür üzerindeki ay ve yıldız şeklinden söz edilmekte, ay ve
yıldızın “iktiran” olması yani yakınlaşması anlatılmaktadır.
Burc-ı devletdür eli eylese peydâ ne ‘aceb
Hey’et-i mâh-ı nev ü sûret-i ahter hâtem (Bâkî, K.19/23)

Bayrak ve sancak, İstiklâl Marşı’nda Türk milletinin ilham aldığı ve cesaret bulduğu en önemli
kavramlardır. İstiklal Marşı’mız, bayrakla başlar ve bayrakla biter. Hilâl, al sancaktır. Ebedî
bağımsızlığımızın, vatan aşkımızın, ebedî vatanımızın kaynağı ‘şanlı hilâl’dir. Bu milletin hakkı,
sonsuza kadar dalgalanacak olan Türk bayrağının altında bağımsız olarak yaşamasıdır.
Yıldıza benzeyen “al sancak”, bayraktır. Yıldız nasıl yükseklerdeyse, bayrak da yükseklerde
dalgalanmalıdır. Bayrak, var olmanın, yaşamanın belgesidir.
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan Bey’in ifadesiyle varlığımızın, izzet ve ikbalimizin timsali olan
bayrağımızın kızıl zemininde hilâl ve yıldızın yan yana duruşu, dîn-i mübîn-i İslâm’ın hilâli ile
bahtımızın yıldızı olan devletin kırânıdır. Rengini adâlet ve medeniyetin şafağından alan bayrağımızın
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burcunda yan yana arz-ı endam eden İslâm hilâli ile devlet-i ebed-müddetimizin parlak yıldızı,
insanlığın ufkunda en büyük baht, talih ve kutluluk işareti olarak sonsuza kadar dalgalanacaktır. 3
Türk milleti, tarihin her döneminde güçlü ve köklü bir devlet geleneğine sahip olmuş; hiçbir
zaman devletsiz, vatansız ve bayraksız yaşamamıştır. Bu durum, klasik Türk şiirinin çeşitli
yüzyıllarına ait divan ve mesnevilerdeki bayrak ve sancakla ilgili kelimelerin geçtiği şiirlerde de
açıkça görülmektedir. Bayrakların herkes tarafından görülecek yüksek yerlere ve meydanlara
asılmaları, güneşin doğuşu sırasında ufukta oluşan kızıllık yani şafak ile al bayrak ilişkisi, bayrağın
kırmızı rengi ile kanlı kefen, âşığın kanlı gözyaşları ile bayrak, orduda bayrakların hareket halinde
olmasının düşman üzerinde oluşturduğu korku, bayrağın dalgalanışı ile nazlı sevgili, bayrakların
komutanların önünde taşınması, direklerin ucuna takılması veya göndere çekilmesi, göz alacak
derecede parlak ve ihtişamlı bir görünüme sahip olması gibi hususlar şairlerin dünyalarındaki hayal ve
çağrışımlarla anlatılmıştır.
Ülkemizin düşman işgalinden kurtularak bağımsızlığa kavuştuğumuz o günleri İstiklal Marşı’nı
okuduğumuzda bizlere hatırlatan İstiklal ve İstikbal şairimiz Mehmet Akif’in tabiriyle “Allah bir daha
bu millete İstiklal Marşı yazdırtmasın.” Allah milletimizi vatansız, vatanımızı bayraksız bırakmasın.
Dünya var oldukça devletimiz ebed müddet var olsun. Bu topraklarda İstiklal Marşı’mızın 100.yılı
değil yüz binlerce yılı kutlansın.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin İstiklal.

3

Muhammet Nur Doğan (2021). “Şairin Göndere Çektiği Alem”, Dîvân Toplantıları II, 28-29 Mayıs 2021 (Basılmamış Sözlü
Bildiri).
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CÂNÂN YURDU NERESİ?
Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN

Giriş
Edebi eser, tek bir anlama bağlı kalmayan; her okuyuşta yeni anlam kapıları açarak okuruna keşif
lezzeti tattıran çok katmanlı ve sihirli bir dünyadır. En çok okuduğumuz, en çok anladığımızı
düşündüğümüz bir metin, gün gelir yepyeni bir anlama bürünmüş olarak idrakimizden geçerek bizi
şaşırtabilir. Edebî eserden de beklenen bu değil midir? Anlamının, Yunus’un deyimiyle, her dem
yeniden doğması.
Safahat, her okuduğumuzda yönelttiğimiz dikkate göre Âkif’e, İslâm ve Osmanlı tarihine,
Müslüman milletlerin yaşadığı sıkıntılara, dünya düzenindeki gidişata, insanlığa ve medeniyete dair
yeni bilgiler, tespitler ve detaylar sunan zengin bir metindir. 2021’in Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı
yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla Safahat’ı tekrar okurken Cânân Yurdu şiiri üzerinde daha önce
çok fazla durmadığımı fark ettim. Şiirin Abdülhak Hâmit Tarhan’ın Makberi’ni hatırlatan tonu ilgimi
çekti. Hasan Basri Çantay da bu benzerliğe “Abdülhak Hâmid’in en zinde eseri bence Makber’idir,
Cânân Yurdu da sanki Makber’in şiirlerinden biridir.” cümlesiyle işaret eder. (Çantay, 2020: 199).
İlk bakışta şiirdeki cânân, sevgili; cânân yurdu da sevgilinin yaşadığı yer ve öldükten sonra
gömüldüğü mezarlık olarak anlaşılmaktadır. Divan şiiri mazmun ve kelimelerini de içeren şiir,
sevgilinin terk etmesi ya da ölmesi sebebiyle ıssız kalan yurdunun tasviridir. Bu yurda gelen şair,
“Eyvah ıssız diyâr-ı dilber” dizeleriyle “Eyvâh ne yer ne yâr kaldı…” diyen Hâmit gibi sevgilinin
gidişine/ölümüne ah eden bir âşık tavrıyla içindeki ahengi, sesi, istek ve ümitleri kaybeden, bir toprak
yığınına dönen sevgilinin terk ettiği diyara, yurda bakar. Sevgilinin o temiz ve parlak yurduna artık
karanlık hâkim olmuş, üstelik bu yuvanın üzerine ayrılık perdeleri kat kat gerilmiştir. Bu karanlık
yurtta şair sevgilinin ancak hayalini, serabını görür. Sevgili gittiğinden beri bu yurda kimsesizlik ve
sessizlik hâkim olmuştur. Bu sessizlik ve kimsesizlik şairi daha da üzer. Sevgili varken bu yurdun
dağları, dereleri ve bütün âlemiyle ne kadar canlı ve sevimli olduğunu, sevgilinin saf bahar rüzgârı
gibi esen güzel kokusuyla nasıl mest olduğunu hatırlar. Artık cânânın inmediği, gelmediği bu yurt
dağılmış bir yuvaya ve sonsuz bir mateme dönmüştür. Şair/âşık, o giden cânâna seslenir ve onun bu
garip kalmış yurda tekrar gelmesini ister. Bu feryatlarının şefkatli sevgili tarafından duyulmasını
bekler. Fakat feryatlarına cevap verecek en ufak bir ses bile duyamaz.
Cânân Yurdu şiiri, görüldüğü üzere ölen ya da terk edip giden sevgilinin ardında bıraktığı
harabeyi tasvir eden, cânânla beraber olunan eski mutlu günleri anan ve o günlerin gelmesi için
yalvaran gözü yaşlı âşığın duygularının lirik terennümüdür. Âkif’in “Ben arkadaşlarıma yüzer beyitli
mektuplar yazardım. Ziya Paşa üslûbunda terkîb-i bendim ve terci-i bendim vardı. Fakat bugün
bunların bir mısrası bile aklımda kalmamıştır. Kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden beri,
sanattan ziyade cemiyeti düşünmek istedim.” (Çantay, 2020: 106) cümlesinden ve şiir poetikasından
dolayı bir sevgilinin ölümü ya da gidişi dolayısıyla duyduğu acıyla yazılmış olan böyle bir şiiri
Safahatı’na alması ilgi çekicidir.
Cânân Yurdu, Sebilürreşad dergisinin 4 Şubat 1909 tarihli 24. sayısında yayımlanmıştır.
Safahat’ta Birinci Kitap’ta yer almaktadır. Fazıl Gökçek, Âkif’in İkinci Meşrutiyet’ten önce henüz
tam olarak şahsiyet ve üslubunun teşekkül etmediği dönemde bu şiirin yazıldığını; bu sebeple ölüm
temasını işlerken Tanzimat döneminin büyük şairinin tesiri altında kaldığını belirtir. (Gökçek, 2014:
129-131) Orhan Okay da Âkif’in Safahat devresinden önceki gençlik yıllarında didaktizmi ile Ziya
Paşa’ya ve Muallim Naci’ye, metafizik duygularıyla da Hâmid’e yaklaştığını” (Okay, 2019: 120),
Cânân Yurdu’nun da “şairin mistik ve felsefî konular üzerinde yazılmış lirik karakterde” (Okay, 1989:
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49) bir şiiri olduğuna işaret eder. Kazım Yetiş, bu şiiri “sevgilinin yurduna söylenmiş bir ağıt”a
benzetir. (Yetiş, 2011: 87)
Cânân Yurdu, tek başına değerlendirildiğinde sevgilinin ölümü ya da terk etmesi sonucu
arkasında bıraktığı yerin (şehir, ülke, gönül olabilir) düştüğü perişanlığın lirik bir tasviridir. Ölen ya
da terk eden sevgiliye duyulan özlemin ifadesidir. Bu sevgiliyi tekrar görebilmenin ve böylece eski
mutlu günlere geri dönebilme arzusunun dile gelmesidir. Âşık-mâşuk-ayrılık ekseninde
tasavvufî/mistik yönü olan bir şiirdir.
Fakat Safahat’a bütün olarak bakıldığında ve diğer şiirlerde yer alan “cânân yurdu” ve “cânân”,
“yurt”1 gösterenlerinin gösterilen yönüne dikkat edildiğinde bu şiirin Safahat’ın bütününde
anlatılanlarla bağlantı kurulabilecek bir temsilî istiare örneği olduğu fark edilecektir. Cânân Yurdu
şiiri, Ömer Seyfettin’in “Kızıl Elma Neresi?” adlı hikâyesinden alınan ilhamla “Cânân yurdu neresi?”
sorusu bağlamında okunduğunda cânân yurdunun neresi olabileceğine dair şu cevaplara ulaşılmıştır:
1. Sevgili Peygamberin Kabri
Safahat’ta “cânân yurdu” ifadesi ilk olarak Hz. Muhammed’in kabrine işaret eder. Necid
Çöllerinden Medine’ye şiirinde:
«Menâha»dan geçiyorduk, ikindi olmuştu.
Çıkınca karşıma Cânân’ımın yeşil yurdu,
Gözüm karardı, atıldım harîm-i câzibine;
Yarıp cemâ’ati, düştüm direklerin dibine. (Ersoy, 2014: 608)
mısralarında cânânımın yeşil yurdu ifadesi, Medine’de bulunan İslâm peygamberi Hz.
Muhammed’in yeşil kubbeli kabri için kullanılır. Samimi bir Müslüman olan ve İslâm ittihadı için
ömrünü vakfeden Âkif için cânân, yüce dininin peygamberidir. Onun yattığı kabir ve kabrin
bulunduğu şehir ise sevgilinin yurdu, vatanı ve şâirin/âşığın/kulun/ümmetin hasret duyduğu ve
ulaşmak istediği kutsal mekândır. Yine aynı şiirde “cânân yurdu” adlandırmasının Hz. Muhammed’in
kabri için, cânân kelimesinin de Hz.Peygamber’i temsilen kullanıldığını şu dizelerden anlıyoruz:
Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan Cânân?
Muhîti bunca zamandır ki inliyor, az mı?
Kıyâm-ı Haşr’e kadar yoksa hiç uyanmaz mı?
Nasıl sığar ki, İlâhî, hayâle, idrâke:
Şu hâb-gâhı derâgûş eden demir şebeke,
-Yerinden oynamayan dağ kadar vücûdundaBütün bu cûşişi ürpermelerle duysun da;
O Mihribân-ı Ezel, rûh-i nâzenîniyle,
Uyanmasın koca bir mahşerin enîniyle? (Ersoy, 2014: 610)
Âkif, İslâm dünyasının içinde bulunduğu perişanlıktan dolayı ıstırap içindedir ve kurtuluş için
Yaradan’ın rahmetini, mucizelerini beklemektedir. Bu mucizelerden biri, peygamberin yani cânânın,
ümmetinin yaşadığı perişanlık ve mahşer günündeymiş gibi inlemeleri karşısında dayanamayıp
uykusundan uyanması ve kabrinden kalkarak Müslümanları birlik hâlinde toplayıp eski güçlü ve
huzurlu günlerine götürmesidir. Cânân Yurdu şiirinde de sevgilinin ölüm uykusundan uyanarak hayata
geri döndüğü hayal edilmekteydi.

1

“Akif’in söz dağarcığında vatan yerine kullanılan kelime-kavramlardan biri olarak yurt, onun hayatının ve eserlerinin bütün
dönemlerinde hayli yaygın ve farklı vurgularla yüklü bir tedavüle sahiptir.” İsmail Kara, Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak
İstiklâl Marşı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2021, s. 108.
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2. İslâm Coğrafyası
Safahat’ta yer alan şiirler, “cânân yurdu” tamlaması etrafında okunduğunda bu adlandırmanın
İslâm coğrafyasını, İslâm ülkelerini, Doğu’yu, Asya’yı, Osmanlı topraklarını kapsadığı görülür. Âkif,
“cânân yurdu”nun sınırlarını (bkz. Çıkla, 2021) Necid Çöllerinden Medine’ye şiirinde çizer:2
Evet, o koskoca âlem... Tunuslu, Afganlı,
Transvalli, Buhârâlı, Çinli, Sûdanlı,
Habeşli, Hıyveli, Kaşgarlı, yerli, Hersekli,
Serendip’in, Cava’nın, Mağri"pin bütün şekli;
Hülâsa, attığı kollar, muhît-i garbîden,
Cihan cihan dolaşıp, müntehâ-yı şarka giden,
O dûdmân-ı kerîmin sayılmaz evlâdı,
Huzûr içinde bırakmış bu mahşer-âbâdı! (Ersoy, 2014: 608)
Diğer şiirlerinde de bu sınırlar, farklı benzetmelerle ifade edilir. Mesela Mısır, kâinât-ı İslâm’ın
yani “cânân yurdu”nun kafası; Hind diyarı, hassas kalbi; Anadolu, kımıldanmak isteyen kolu; İstanbul
boğazı, zavallı yurdu tehdit eden düşmanlara karşı deniz yolunu asırlarca koruyan demir kolu, Rumeli
de çatısıdır.
Bu yurdun dinler tarihindeki yeri, manevi zenginlikleri ve sahip olduğu yüksek medeniyetin
delili olan eserleri Şark adlı şiirde sayılır:
İlâhî! Gördüğüm âlem mi insâniyyetin mehdi?
Bütün umrânı târîhin bu çöllerden mi yükseldi?
Şu zâirsiz bucaklar mıydı vahdâniyyetin yurdu?
Bu kumlardan mı, Allah’ım, nebîler fışkırıp durdu?
Henüz tek berk-ı îman çakmadan cevvinde dünyânın,
Bu göklerden mi, yâ Rab, coştu, sağnak sağnak, edyânın?
Serendib’ler şu sâhiller mi? Cûdî’ler bu dağlar mı?
Bu iklîmin mi İbrâhîm’e yol gösterdi ecrâmı?
Harem’ler, Beyt-i Makdis’ler bu topraktan mı yoğruldu?
Bu vâdîler mi dem tuttukça bîhûş etti Dâvûd’u?
Hirâ’lar, Tûr-i Sînâ’lar bu âfâkın mı şehkârı?
Bu taşlardan mı, yer yer, taştı Rûhullah’ın esrârı?
Cihânın Garb’ı vahşet-zâr iken, Şark’ında Karnak’lar
Harem’ler, Sedd-i Çin’ler, Tâk-ı Kisrâ’lar, Havernak’lar,
İrem’ler, Sûr-i Bâbil’ler semâ-peymâ değil miydi? (Ersoy, 2014: 792)
Vahdaniyyetin yurdu bu topraklar; bütün peygamberlerin doğduğu, peygamberlik göreviyle
şereflendiği ve görevlerini yerine getirdikleri yerlerdir. Bu topraklarda dinî yapılar, kutsal mekânlar ve
2

Namık Kemal, Vayeyla adlı şiirinde benzer bir sınır çizer.
“Git, vatan! Kâbe’de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebî'ye uzat
Birini Kerbelâ’da Meşhed’e at
Kâinata o hey’etinle görün!
Bu temaşâya Hak da âşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhâr
Ki cihândan büyük letâfeti var
O letâfet olunsa ger inkâr
Mezhebimce demek muvafık olur
Aç, vatan! Göğsünü İlâh’ına aç!
Şühedânı çıkar da ortaya saç!” Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II, (Haz: Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil),
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1978. s.176.
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Batı vahşet içerisinde yaşarken Doğu’nun ince ve yüksek bir medeniyet kurduğunun delili olan harika
eserler bulunur. Bütün kutsallığına, ihtişamına rağmen “Enbiya yurdu bu toprak; şüheda burcu bu yer”
(Ersoy, 2014: 328) lerden artık cânân çekilmiş ve buralar, Cânân Yurdu şiirindeki tasvire benzer
biçimde mezarlık gibi sönmüş; harap, ıssız ve ümitsiz bir hâlde kalmıştır. Artık bu yurtlarda
hayaletler, seraplar görülür. Cânân burada hürriyet, Allah’ın rahmeti, İslâm ideali, İslâm hâkimiyeti,
birlik ve birlikten doğan güç gibi anlamlara işaret eder. Yaşanan savaşlar, kaybedilen topraklar,
Müslümanlar arasında birlik olmayışı ve İslâmiyet’in hakkıyla yaşanmaması, Batı’nın Doğu’ya karşı
sürdürdüğü siyaset ve medeniyetin canavar yüzü; Doğu’nun, İslâm ülkelerinin, özellikle Osmanlı
Devleti’nin ve Anadolu’nun cânânını yani hâkimiyetini, hürriyetini, inancından gelen gücünü yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’yla beraber on dört yüzyıllık bir
cihan parçalanmış ve bitmeyen bir mâtem başlamıştır:
İşit: On dört asırlık bir cihânın inhidâmından,
Kopan ra’dın, ufuklar inliyor, hâlâ devâmından!
Civârın, manzarın, cevvin, muhîtin, her yerin mâtem;
Kulak ver: Çarpıyor bir mâtemin kalbinde bin âlem!
Ne hüsrandır ki: Doldursun bugün tevhîdin enkâzı,
O, hâkinden nebîler fışkıran, iklîm-i feyyâzı! (Ersoy, 2014: 798)
Toprağından peygamberler fışkıran bu bereketli iklim yani cânân yurdu, artık tevhidin enkazı
hâline gelmiştir. Hakkın Sesleri3 bölümünde “İşte sana onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız
kalan yurtları” mealindeki ayetin epigraf şeçildiği şiirde bu enkaz; perişan bir mezarlığa dönen ve
içinde yürek parçalayan ağıtların yükseldiği bu Müslüman yurtlar/cânân yurtları tasvir edilir:
Geçenler varsa İslâm’ın şu çiğnenmiş diyârından;
Şu yüz binlerce yurdun kanlı, zâirsiz mezârından;
Yürekler parçalar bir nevha dinler reh-güzârından. (Ersoy, 2014: 354)
Âkif’in “cânân yurdu” olarak adlandırdığı İslâm ülkeleri çiğnenmiş, inleyiş ve çığlıklarla
dolmuştur. Hep aynı acıklı manzaranın görüldüğü bu yurtlar, artık cânânlarını yani İslâm’ı, İslâm’ın
getirdiği adalet ve selâmeti kaybetmiş, güçsüzleşmiş ve işgal edilmişlerdir. Bir zamanlar İslâmiyet’in
en güçlü dönemlerinin yaşandığı bu yurtlarda Müslümanlar artık kendilerini gurbette hisseder
olmuşlardır. Âkif, İslâm’ın sinesi olan bu öz topraklarda artık yabancıların seslerinin duyulduğunu,
Müslümanların kendi öz yurtlarında bir garip, bir yabancı haline geldiğini hüzünle dile getirir:
Görür müyüm diye karşımda müslüman yurdu,
Bütün diyârını gezdim, ayaklarım durdu.
Yabancı sesleri geldikçe reh-güzârımdan,
Hep inkisâr-ı emel taştı rûh-i zârımdan!
Vatan-cüdâ olayım sînesinde İslâm’ın?
Bu âkıbet, ne elîm intikâmı eyyâmın! (Ersoy, 2014: 554)
“Cânân yurdu”, Berlin Hatıraları’nda “zavallı yurt”, “kıblem”, “harîm-i îmânım”, “Harîm-i hak”,
“kıble-gâh-ı âmâlim” kelime ve tamlamalarıyla ifade edilir. (Ersoy, 2014: 602) Cânân yurdu, parça
parça olmuştur. Bu yurdun geçmişteki hayatının övünülecek değerleri unutulmuş ve birer seraba
dönmüştür. Cânân yurdu, Kâbe'nin mekânı, Kur’ân’ın indiği ve dünyaya dağıldığı kutsal yerdir, atalar
yadigârı ve can dostudur. Fakat son yüz elli yıldan beri parçalanmaktadır. Düşülen bu durum
karşısında şâir kederini Hatıralar’da dile getirir:
Ömer’lerin, Yavuz’un, biz vefâsız evlâdı,
Sıyânet eylemedik yâdigâr-ı ecdâdı.
3

“O felâketlerin acılarını herkesten çok duyan büyük şair, bütün o fâciaların mâtemini terennüm etmiş, gelecek nesillere o
kanlı günlerin elîm hatıralarını nakletmiştir. Müstakbel asırlarda ahfâdımız tarih kitaplarında Balkan facialarını okudukları,
bu faciaları terennüm eden o devrin büyük millî şâirini aradıkları zaman, hiç şüphe yok, Üstad’ı bulacaklar ve o felâketlerin
mâtemini “Hakkın Sesleri”nden okuyacaklardır.” (Eşref Edib, Mehmed Âkif, Haz. Fahrettin Gün, Beyan Yayınları, İstanbul
2011, s.84.)
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Ne yâr-ı candı o, lâkin biz olmadık ona yâr;
Sonunda parçalanıp yurdumuz, diyâr diyâr,
Küçüldü öyle ki: Yoktur yaşatmak imkânı,
Dönüp de arkaya nâmûsu, dini, vicdanı!
Evet, bu hisler için bir mezâr olur ancak,
Kalırsa elde nihâyet beş on karış toprak!
Enîn içinde vatan... Kıymayın şu mazluma. (Ersoy, 2014: 600)
Bülbül şiirinde de atalar toprağı, dinin vahdet-gâhı, Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin Fâtih’lerin
yurdu, İslâm’ın harem-gâhı tamlamalarıyla ifade edilen “cânân yurdu”nun içinde bulunduğu acıklı hâl
anlatılır. Cânân yurdunun ufukları, asırlardır aydınlık göremez hâldedir. Evlatları kendi diyarında
evsiz barksız bir serseri gibi olmuşlardır. Cânân yurdunun vefasız evlatları, atalar toprağını Batılılara
teslim etmiş, insanlığın ve dinin kutsal değerleri çiğnenmiş ve İslâm’ın haremgâhı olan cânân yurduna
artık nâmahremler hâkim olmuştur.
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânümansız serserîyim öz diyârımda!
Ne hüsrândır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu,
Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin Fâtih’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyni’nde Osman’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzî serâb olsun;
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın;
Şenâ’atleri çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın!
Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânümanlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem! (Ersoy, 2014: 824)
Cânân yurdunun içler acısı hâli, Safahat’ta farklı şiirlerde tekrarlanır. Gölgeler kitabında yer alan
Sanatkâr şiirinde cânân yurdu benzer biçimde anlatılır:
Yığınla kül kesilen yurdumun hayâleti mi?
Vatansız ümmetimin derbeder sefâleti mi?
Hazan yeliyle harâb, öksüz âşiyânım mı?
Fezâya savrulan âvâre hânümânım mı?
Yerinde yeller esen ma’bedim mi, türbem mi?
Civârı çöl kadar ıssız harîm-i Kâ’bem mi?
İçin için kanayan dînimin serilmesi mi?
Bu his harâbesi üstünde baykuşun sesi mi? (Ersoy, 2014: 910)
Harabeye dönen cânân yurdunda artık sessizlik, kimsesizlik kol gezer. Cânân Yurdu şiirinde
sevgilinin mezarındaki sessizliği ve kimsesizliği;
Yâ Rab, bu nasıl cihân-ı hâmûş:
Bir “yok!” diyecek sadâ da yokmuş!.. (Ersoy, 2014: 194)

920

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

mısralarıyla anlatan şair, İslâm dünyasının da böyle bir kimsesizlik ve sessizliğe mahkum
olduğuna işaret eder. İslâm dünyasının vefasız evlatları olan Müslüman ülkelerin, batıdan gelen
tehlikelere karşı birlik olmamaları, bir Müslüman ülkenin başına gelen felakete diğer Müslüman
ülkelerin tepki göstermemesi, ırkçılık düşüncesiyle aralarına giren tefrika yüzünden batılı güçler
karşısında güçsüz, desteksiz ve kimsesiz kaldıklarını Safahat’ta tekrar tekrar dile getirir:
İlâhî kimsesizlikten bunaldım, âşinâ yok mu?
Vatansız, hânümansız bir garîbim... Mültecâ yok mu?
Bütün yokluk mu her yer? Bâri bir “Yok!” der sadâ yok mu? (Ersoy, 2014: 356)
…
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perîşan yurda başvurdum. (Ersoy, 2014: 790)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda parçalanmasıyla Anadolu’da hüküm süren
kimsesizlik ve sessizliğin sebebi olan birlik duygusundan mahrum oluştan yine bu dizelerle şikâyet
eder.
3. İdeal Ülke
Cânân yurdu tamlaması, Safahat’ta Haşim’in O Beldesi gibi bir ideal ülkenin ve zamanın adı
olmuştur. Bu ideal ülke/âlem, Hakkın Sesleri’nde “Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz”
(Ersoy, 2014: 380) dizeleriyle başlayan şiirde tasvir edilir. İslâm tarihinde Hz. Muhammet ve Hz.
Ebubekir’in dönemlerini kapsayan yirmi beş yıllık dönem, bu şiirde İslâm’ın akın akın gelen
kavimleri kucakladığı, Allah’ın birliğinde toplanılan, iyiliğin emredildiği, kötülüğün uzaklaştırıldığı,
haksızlığa göz yumulmayan, bir kişiye gelen darbeden herkesin sarsıldığı ideal bir âlem olarak çizilir.
Âkif’e göre bu ideal âlem, Müslüman toplumların birlik olmasıyla tekrar kurulacaktır:
Evet, şu önde duran ihtiyar Serendipli
Ya arka saflara düşmüş zavallı Mağribli:
Dalıp dalıp gidiyorken semâ-yı merhamete,
Gerek bu âleme aid gerekse âhirete,
Ne istesin ki beraberce istemeyim?
Şu ben ki her birinin ayrı ayrı kardeşiyim.
Ezelde kaynaşan ervaha ayrılık var mı?
Cihân yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı?
Olunca minberimiz, Arş’ımız, Hudâ’mız bir.
Benim de beklediğim nur onun da gâyesidir. (Ersoy, 2014: 612)
Cânân yurdu, Âkif’in ideal âleminin adıdır. Bu âlem, Müslümanların birlik olduğu, İslâm’ın en
güçlü zamanlarına duyulan özlemin de adıdır. Âdem’in dünyaya ilk adımını attığına inanılan
Serendib/Sri Lanka’dan, Kuzey Afrika ülkelerine ve Endülüs’e uzanan geniş bölgeyi kapsar. İslâm
inancı bu sınırlar içerisindeki insanları birleştirmiş, birbirinin kardeşi haline getirmiş ve dünyadaki
kötülüklere, haksızlıklara karşı güçlendirmiştir.
Cânân Yurdu, Akif’in ideal zaman, mekân ve duygu/ruh birliğinin yani kronotopunun adıdır.
Eseri boyunca bu birliğin bozulmasının sonuçlarını tasvir eder, birliğin bozulmasından duyduğu hüznü
ve birliği tekrar sağlayacak çözüm önerilerini dile getirir.
4. Hürriyet - Vatan
Cânân Yurdu şiirini, cânân/hürriyet-yurt/vatan bağlamında anlamlandırmak mümkündür. Cânân
yurdu, üzerinde hür olarak yaşanan yerin adıdır. Hürriyet, Namık Kemal’in “Ne efsûnkâr imişsin âh
ey dîdâr-ı hürriyet” benzetmesinde olduğu gibi sevilen, sevgili cânân; vatan da hürriyete tutkun, onsuz
var olamayan bir âşıktır. Cânânını yani hürriyetini kaybeden bir vatan şu dizelerde ifade edildiği gibi
mezarlığa, harabeye dönüşecek, insanlarını da utanç içerisinde bırakacaktır.
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Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan? (Ersoy, 2014: 356)
Safahat’ta hürriyetini yitirdiği için mezarlığa dönmüş böyle bir vatanın ıssızlığı, haraplığı,
kimsesizliği gösterilir. Vatanın eski güzel günleri de anılarak içinde bulunulan sefaletin derecesi
hissettirilir. “Cânân yurdu” adlandırmasının özellikle Türkiye’yi işaret ettiği şiirlerde, vatanın içinde
bulunduğu perişanlık Âsım başlıklı bölümde, aşağıdaki mısralarla resmedilir:
Bakınırken duyarım gözlerimin yandığını!
Sarar âfâkımı binlerce, sıcak kül yığını.
Ne o gömgök dereler var, ne o zümrüt dağlar;
Ne o çıldırmış ekinler, ne o coşkun bağlar.
Şimdi kızgın günün altında pinekler, bekler,
Sâde yalçın kayalar, sâde ıpıssız çöller.
Yurdu baştanbaşa vîrâneye dönmüş Türkün;
Dünkü şen, şâtır ocaklar yatıyor yerde bugün.
Gündüz insan sesi duymaz, gece görmez bir ışık,
Yolcu haykırsa da baykuş gibi çığlık çığlık.
“Bu diyarın hani sahipleri?” dersin; cinler,
“Hani sahipleri?..” der, karşıki dağdan bu sefer! (Ersoy, 2014: 654)
5. Kalp/Gönül
“Cânân yurdu” ifadesi, Safahat’ın son şiirlerinde insanın kalbi/gönlü anlamında tasavvufî bir
çerçevede kullanılmıştır. Cânân kelimesi ile sevilen, iman edilen Allah’a işaret edilmiş; mekândan
münezzeh olan Allah’ın da ancak iman edenlerin gönüllerinde bulunması4 sebebiyle insanoğlunun
kalbi/gönlü Allah sevgisinin ve imanın yurdu/mekânı olarak kabul edilmiştir.
Gölgeler’de yer alan Hicran şiirinde Allah, sevilen; gönül de o sevilenin yurdu/mekânıdır.
Allah’ın bağışlamasına ve yakınlığına duyulan özlemin ateşi ve bu yakınlığa mazhar olamayışın gönlü
bir harabeye çevirdiği yine yurt kelimesi etrafında anlatılmıştır. Bu yurt yani gönül; beklenilen sevgili,
misafir, mabûd gelmediği için öksüz ve yetimdir. Gönül, artık dünya ile bağını koparmış “Tanrı
yurdu” olmuştur.
İlâhî sînemin çınlar durur yâdınla eb’âdı,
Ne yapsın âbidin sensiz bu vîran vahşet-âbâdı?
Nedir ma’nâsı, Ma’bûd olmadıktan sonra, mihrâbın,
Rükû’un, haşyetin, vecdin, bütün bîçâre esbâbın?
Harâb enkâz-ı îmandır yatar haybetle yerlerde,
Ne bekler; sen geçerken pây-mâlin olmayan secde?
Bütün cevviyle, ecrâmıyle insin, târumâr olsun,
Nedir ma’nâsı bir kalbin ki, âfâkında sen yoksun!
Güneşler geçti, aylar geçti, artık gel ki, mihmânım,
Şuhûdundan cüdâ îmanla yoktur kalmak imkânım. (Ersoy, 2014: 858)
Tasavvuf anlayışına göre insanlar yaratılıp dünya evine gönderilmeden önce ruhların bir arada
bulunduğu ve Yaradan’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “Evet” diyerek Rablerini
bildiklerini belirttikleri an ve mekân, bezm-i elest olarak adlandırılır. Bu âlemde insanoğlu, Allah’la
yakındır ve diyalog hâlindedir. Âkif için bezm-i elest cânân yurdudur. Fakat o, bu dünyada cânân
yurduna hasret kalmış, bir avuç toprağa mahkûm olmuştur.
4

“Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru
yolda olanlar bunlardır.” Hucurât Suresi, 7. Ayet. (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Hucurât-suresi/4619/7-ayet-tefsiri)

922

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Öte yandan kalbi/gönlü de bir başka cânân yurdudur ve bu yurt; mabûd, tek gâib, tek mevcûd,
Leylâ, sâkî-i bâkî, Mevlâ olan Allah’a hasret kalmıştır. Gölgeler’de yer alan Gece şiiri, cânân
yurduna kavuşamayan ve vahdet-i vücuda eremeyen şairin hüznünün ve gönlünün harap oluşunun
ifadesidir. Şairin birlik yuvası olan kalbini ıssız bir yurda döndüren ayrılıktan şikâyetidir:
Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış?
Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış!
Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler;
O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer!
….
Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd,
Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd!
Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşet-zâr eden hicrân,
Ya bir nefhanla serpilsin bu hâsir kalbe itminân. (Ersoy, 2014: 854)
Sonuç
Cânân Yurdu şiirine yönelttiğimiz dikkatle Safahat’ta yer alan her şiirin, eserin genelinde dile
gelen ana düşünceyi benzer sebeplerle yeniden söyleyen cüzler olduğunu gördük. Cânân Yurdu
şiirinin kılavuzluğunda Safahat’ı okuduğumuzda sevgilinin olmadığı, peygamberin sevgi ve şefaatinin
bulunmadığı, İslâmiyet’in yaşanmadığı yerlerin, hürriyetini kaybetmiş ülkelerin, Allah sevgisinin ve
imanın bulunmadığı gönüllerin mezarlıktan ve harabeden farksız olacağı tespitine ulaşırız. Âkif, eseri
boyunca bu harabelerin ve mezarlıkların ortasında gözyaşı döker. Aşağıdaki tabloda “cânân” ve “yurt”
gösterenlerinin Safahat’taki şiirlerde yüklendiği gösterilen yönleri sıralanarak Cânân Yurdu şiirinin
Safahat’ın geneline ait anlamı nasıl temsil ettiği ortaya konulmuştur. Tablo, aynı zamanda cânân ve
yurt kelimelerinin Safahat’ta kazanmış olduğu anlam çerçevesinin sınırlarını da göstermektedir.
Âkif’in beklentisi; bu harabelerin, mezarlıkların yeniden eski günlerindeki canlılığına, gücüne, bolluk
bereketine, âdil ve huzurlu düzenine kavuşmasıdır. Âkif, İslâmiyet’in hürce yaşandığı, İslâm’ın
esenliğinin bütün insanları kuşattığı, âdil ve merhamete dayalı bir düzenin hâkim olduğu bu ideal
uğrunda bütün Müslümanları birlik içinde görmek istediğini Safahat boyunca tekrar tekrar dile
getirmiştir.
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CÂNÂN

YURT

Sevgili

Sevgilinin mezarı

Peygamber
Hürriyet
İslâmiyet
Allah
Mabûd
Mihman
Rahmet
Leylâ
Allah
Vahdaniyyet

Peygamber’in kabri
Hürriyetin yaşandığı vatan
İslâmiyet’in doğduğu ve yaşandığı ülkeler
Allah inancının ve sevgisinin bulunduğu kalp/gönül
Mabed
Saadetgâh
Çöl
Leylâ’nın Çadırı
Kâbe
Vatan
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AKİF’İN İZİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BURDUR
Şükrü ÜNAR

Giriş
Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında istiklal ruhunu aşılamak üzere geldiği ve
Milletvekilliğini üstlendiği Burdur, aynı zamanda Anadolu'nun köklü geçmişine sahip önemli illerden
biridir. Geçmişin ruhunu ve değerlerini benimseyen Asım’ın neslinin özverili ve sevgili halkının
geçmişinin, derin bir tarihi vardır. Sahip olduğu coğrafi avantajlar sayesinde her dönemde hareketli bir
şehir olan Burdur’un Prehistorik Döneme kadar eskiye dayanan geçmişinin izleri, günümüzde sayısız
kültür varlığı ile belgelenmektedir. Burdur’un tarihine ışık tutan çalışmalar son yıllarda hız
kazanmıştır.
Antik Dönem kaynaklarında ismi Pisidia (Pisidya) bölgesi sınırları içinde geçen Burdur
günümüzde Göller Bölgesi olarak adlandırılan Akdeniz Bölgesinin güneybatı kısmında yer alan bir
şehirdir (Tuğlacı, 1985: 66). Antik Dönemde içinde yer aldığı Pisidya bölgesi Isparta, Burdur, Konya
ilinin batı bölgeleri ve Antalya ilinin dağlık kesimi olan kuzeyini içine alan geniş bir coğrafi bölgedir.
Burdur güneyde Pamphylia’ya; doğuda Kilikia ve Lykaonia’ya batıda Karia ve Lykia’ya bağlanan
yolların geçiş güzergâhındaki konumuyla Antik Çağ’da hem coğrafi hem de tarihi açıdan oldukça
önemliydi. Burdur bereketli toprakları, akarsu ve göllerinin bolluğu ve önemli konumuyla tarihin her
döneminde yerleşim görmüş bir bölgede yer almaktadır.
Burdur ve çevresinde ilk iskân Paleolitik Dönem ile başlamış, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik,
Tunç Çağları, Demir Devri, Hellenistik Dönem, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemi’ne kadar kesintisiz devam etmiştir (R. Becks- A. Becks- Ş. Ünar- A. Ünar, 2021: 231-244).
Öte yandan söz konusu bölge, coğrafi konumunun da etkisiyle kültürel olarak Demir Çağı’na dek
diğer bölgelere nazaran yerel unsurları ağır basan oldukça tutucu ve geleneksel bir gelişim
sergilemiştir. Burdur kent merkezindeki ilk yerleşme, bugün şehir merkezi olarak kabul edilen Büyük
Cami’nin 1 km kuzeyindeki İstasyon Höyük’tür. Höyükteki en erken yerleşim Kalkolitik Çağ’a aittir.
Malazgirt Savaşı ile Türk yurdu haline dönüşen Burdur uzun süre Konya ve Isparta vilayetlerine
bağlı olarak kalmıştır (Gölen, 2021:181-182). Kent asıl önemini Cumhuriyet Dönemi’nde müstakil il
ilan edilmesiyle kazanmış ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ilimizden mebus seçilmesiyle
duyurmuştur.
Akif’in Kurtuluş Savaşı’na Katılması ve Burdur Mebusu Seçilmesi
Mehmet Âkif Türk Milli Mücadelesi’ni “büyük bir gaza” olarak nitelendirmiş, Milli Mücadele
başlar başlamaz İstanbul’dan Balıkesir’e geçerek Kuvâ-yı Milliye ruhuna bürünmüştür (Bakiler, 1986:
22; Düzdağ, 1988: 84; Uyanık, 2015: 540; Göçer, 2017: 369; Güzel, 1987: 475; Kul, 2016: 77; ObaÖztürk-Gürbüz, 2014: 568). Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde halkın Milli Mücadeleye desteğini ve
katılımını arttırmak için vaazlar verir. Mehmet Akif 24 Nisan 1920 yılında Ankara’ya geçerek halkı
maddi ve manevi olarak Milli Mücadeleye katılmalarını, destelemeleri teşvik etmeye çalışmıştır. Âkif
bu amaç doğrultusunda Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya, Afyon, Konya, Kastamonu gibi
yerleri dolaşmıştır (Babacan, 2011: 455; Düzdağ, 1988: 96).
Mehmet Âkif Ersoy Kastamonu Nasrullah Camii’nde milli birliğin ve beraberliğin önemine dair
bir konuşma yapmıştır. Fitne, fesat ve nifak tohumlarının tehlikelerine karşı halkı uyardığı Milli
Mücadeleyi destekleyen konuşmalarını Sebîlürreşâd’ın Kastamonu'da çıkan ilk nüshasında
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yayınlamıştır (Kul, 2016: 88; Düzdağ, 1988: 100; Çapa, 2011: 102-103; Turgay, 2011: 248). Kurtuluş
savaşı sırasında askerler moral vermesi için cephelerde dağıtılan vaazın içeriği şu şekildedir:
“Milletler topla, tüfekle, zırhlılarla, ordularla, uçaklarla, silahlarla yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler
ancak aralarındaki rabıtalar, bağlar çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına düştüğü
zaman yıkılır… İslâm tarihini şöyle bir gözden geçirecek olursak, güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda
yıkılmış ne kadar Müslüman devletler varsa hepsinin tefrika yüzünden aralarına sokulan fitneler,
fesatlar, nifaklar, şikaklar yüzünden bağımsızlıklarına veda ettiklerini, başka milletlerin esareti altına
girdiklerini görürüz. Ecdadımız bize kanları, canları pahasına emanet ettikleri, yadigâr bıraktıkları o
koca iklimleri, o dünyanın en zengin, en verimli topraklarını vere vere bugün avuç içi kadar yere
tıkıldık, kaldık. Haydi diyelim ki evvelce düşman önünden perişan bir halde kaçarken, arkada
sığınabilecek barınabilecek bir ocak yahut bir bucak bulabiliyorduk. Fakat gözünüzü açınız, iyice
bilmiş olunuz ki artık dinimizi, imanımızı, ırzımızı, namusumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu
barındırabilmek için arkamızda hiçbir yer kalmamıştır. Şayet düşmanların hilelerine, tezvirlerine,
yalanlarına kapılarak birbirimize girmeye, birbirimizin kanını içmeye bir süre daha devam edecek
olursak, Allah korusun bu son Müslüman ülkede ayaklar altında çiğnenip gidecektir”(Sebîlürreşâd
dergisinin 25 Kasım 1920 tarihli 464. sayısında; Düzdağ, 1988: 102).
Âkif’in Kastamonu Nasrullah Camii’nde yapmış olduğu bu konuşma yurt genelinde oldukça
büyük bir etki yapmıştır. Bu etkiye en güzel örnek El-Cezire Kumandanı Nihat Paşa’nın Mehmet
Âkif’e göndermiş olduğu telgraftır. Bu telgrafın içeriği şu şekildedir:
“Nasrullah cami-i şerifinde irad buyurduğunuz mev‘izayı havi mecmuanızın ancak bir nüshası
elde edilebilmiştir. Diyarbekir‘in cami-i kebirinde Cuma namazından sonra kıraat edilerek mü‘minin-i
hazıra envar-ı maneviyesinden hisseyab-ı tenevvür ve tefeyyüz olmuşlardır. Fakat bu istifade pek
mahdut kalacağından cephe mıntıkasını teşkil eden Elâziz, Diyarbekir, Bitlis, Van vilayetleri ile civar
müstakil mutasarrıflıklar halkı da nasibedar edilmek ve şerefiyle hukuku doğrudan doğruya zat-ı
âlinize ait olmak üzere Diyarbekir matbaasında tab ve teksir ettirilerek bütün cepheye tevzi edilmiştir.
Cenabı Hakk’ın mesai-i diyanet ve vatanperverinizi meşkûr eylemesi temennisiyle ihtiramatımı
takdim eylerim. 10 /2/ 37 El-Cezire K/ Nihat” (Ersoy, 1944: 230).
Âkif Kurtuluş Savaşı’nın manevi komutanları arasında yer almaktadır. Âkif’in Ankara’ya
geçmesi cephede savaşan Türk askerlerine, cephe gerisinde maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan halka
birlik, umut ve dayanma gücü veren bir gelişme olmuştur (Bakiler, 1986: 25). Mehmet Âkif,
Ankara’da vefat eden Halil Hulusi Efendi ve Çilzade Fahrettin Efendi ve Miralay İsmail Hakkı
Beylerin istifaları ile boşalan Burdur mebusluğu için Mustafa Kemal’in önerisi ile Burdur Mebusu
olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Mustafa Kemal’in Konya vilayeti Kolordu
Kumandanı Miralay Fahrettin Bey’e bildirdiği telgraf şu şekildedir:
“Konya’da 12. K. K. Fahrettin Bey Efendi’ye, İstifasında musir bulunan Burdur livası Büyük
Millet Meclisi azasından ve Ahz-ı Asker Reisi Miralay İsmail Bey Efendi’nin yerine livayı mezkûr
Büyük Millet Meclisi azasından Ankara’da bulunan Şair Mehmet Akif Efendi’nin intihabının temin ve
neticenin iş’ar buyrulmasını rica ederim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Ankara,
29.04.36” (Güler, 2014: 12; Bacanlı, 2018: 12)
Mebus seçildikten sonra Burdur’a gelen Âkif, burada Burdur halkına Milli Mücadele ile ilgili
konuşmalar yapmıştır (Ertan, 1971: 224; Bakiler, 1986: 23; Düzdağ, 1988: 94; Doğan, 2014: 23;
Bacanlı, 2018: 12; Koçıbay, 2016: 5; Özüçetin-Karagöz, 2018: 294). Akif’in Burdur mebusluğunu
seçmesinde eşi İsmet Hanımın ve damadı Ömer Rıza Doğrul’un aslen Burdurlu olası etkili olmuştur.
Mehmet Akif ve oğlu Emin Bey Ankara’dan Burdur’a gelmiş Hükümet Konağı’nda halka Milli
Mücadele ile ilgili konuşmalar yaparak, şehrin ileri gelenleri ile görüştükten sonra Afyon Sandıklıya
geçmiştir.
Ali Fuat Paşa başkanlığında oluşturulan bir heyet ile birlikte Mehmet Âkif Ersoy 1-16 Ağustos
1922 tarihleri arasında Büyük Taarruz öncesi cepheleri dolaşarak askerlerle sohbet etmiş, onları
cesaretlendirecek konuşmalar yapmıştır (Düzdağ, 1988: 117). Erkan-ı Harbiye’nin (Genelkurmay)
isteği üzerinde İstiklal Marşı için Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) beş yüz bin lira para ödüllü
bir müsabaka düzenledi (Düzdağ, 1988: 106; Ertan, 1971: 225). Para ödülünden dolayı müsabakaya
katılmayan Âkif’i Maarif Vekili Hamdullah Suphi ve bazı mebus arkadaşları Ankara Tacettin
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Dergâhı’na gelerek ikna etmeye çalıştılar (Ertan, 1971: 225; Düzdağ, 1988: 107). Âkif’in para için
milli marş yazmayacağını belirtmesi üzerine para ödülü kaldırılmış, Mehmet Akif İstiklal Marşı’nı
yazmış, Akif’in yazdığı bu marş 1 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde okunmuş ve yeni devletin
resmi marşı olarak kabul edilmiştir (Düzdağ, 1988: 107).
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra başlayan inkılâp hareketlerinin kendi kafasındaki
düşüncelerde uzak olduğunu gören Âkif, Halifeliğin ilga edildiği bir ortamda birkaç kez kısa
süreliğine seyahat ettiği Mısır’a gitmiş, burada 11 yıl kaldıktan sonra sıtma hastalığına bağlı gelişen
siroza yakalanarak İstanbul’a dönmüştür (Uyanık, 2015: 540; Ertan, 1971: 225). Birkaç ay sonra 27
Aralık 1936’da İstanbul’da vefat etmiştir.
Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Burdur
Osmanlı Devleti’nin son Dönemi’nde kentte belirli zaman aralıkları ile yaşanan depremler ve
yangınlar Cumhuriyet Döneminde de kentin gelişmesinde önünde büyük bir engel olmuştur. 1924
yılında kentte çıkan yangın sonucunda 250 mağaza, 3-4 han ve kahvehane, 20 kadar ev eşyaları ile
yanmıştır (Gölen, 2021: 185-186). 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk Antalya gezisi dönüşünde
Burdur iline uğramış, bu ziyaret kentin günümüzdeki görüntüsünün oluşmasını sağlayan yatırımlar ve
şehir planlamasının başlangıcı olmuştur (Özata, 2009: s.182). İkinci Dünya Savaşının yaşandığı
yıllarda Burdur ilinde şiddetli bir deprem olmuş, Çeltikçi ve Kuzköyde bazı yapılar yıkılmıştır.
1940’lı yıllarda Burdur ilinde bayındırlık alanında yapılan önemli işler arasında Şehir Hastahanesinin
yapılması, Endüstri Meslek Lisesinin açılması, Hükümet Konağının inşasının tamamlanması ve
Cumhuriyet Meydanının bitirilmesi sıralanabilir (Burdur 1967 İl Yıllığı: 95). 1955 yılında Burdur
Şeker fabrikasının açılması kentimiz için önemli iskân faaliyetlerindendir. 1963 yılında Çatalpınar
Meydanına Atatürk heykeli dikilmesi, Belediye Hizmet binasının Cumhuriyet Meydanının Batısındaki
yerine taşınması, Postane binasının inşasının bitmesi ve günümüz Pazar yerinin kamulaştırılması gibi
önemli gelişmeler yaşanmıştır (Burdur 1967 İl Yıllığı,151, 290).
Burdur kenti 12 Mayıs 1971 yılında 6.2 büyüklüğünde bir deprem ile uyanmış, depremde 57
vatandaşımız vefat etmiş, başta Ulu Cami ve Karasenir Mahallelerindeki yapılar olmak üzere il
genelinde 1.389 bina yıkılmıştır. Bu depremden sonra Burdur ilinde deprem yönetmeliği hayata
geçirilerek depremlerin yıkıcı etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. 1979 yılında Bağlar, Mehmet Akif
Ersoy ve Yeni Mahalle bölgesine inşa edilen E Tipi Ceza evi bu gölgelerde kaçak yapılaşmayı
hızlandırmıştır (Gölen, 2021: 193). 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan Burdur
Meslek Yüksek Okulu, 1982 yılında Akdeniz Üniversitesine 1992 yılında ise Süleyman Demirel
Üniversitesine bağlanmıştır. Bu okul 2006 yılında Burdur’da kurulan Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesine bağlanmıştır (https://sbmyo.mehmetakif.edu.tr/icerik/187/323/genel-bilgi, 14.11.2021).
1984 yılında Burdur Organize Sanayi Bölgesi kentin doğu kesimine ihale edilmiştir. 2003 yılında
kuzeyde Gazi Caddesi, güneyde Hatip Hoca Caddesi ve Burdur Çayı uzantısı içinde kalan yerler sit
alanı ilan edilmiştir. Bu alan Burç, Çeşmedamı, İnönü, Konak, Özgür, Pazar, Sakarya, Sinan ve
Üçdibek Mahalleleri olmak üzere 9 mahalle sit alanı ilan edilmiştir (Gölen, 2021: 196). 2013 yılında
yeni Şehirlerarası Otobüs terminali şehre kazandırılmıştır.
2006 yılında Burdur ilinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akif’in hayat felsefesi
ışığında ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, davet, sergi ve yayın faaliyetleri ile İstiklal Şairi
Mehmet Akif’in adını layığı ile yaşatmayı temel misyon haline getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda
Üniversitemiz bünyesinde Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmış, bu merkez
çatısı altında “10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal Söyleşileri”, “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim
ve Sanat Ödülleri”, “İstiklal Marşı'nın 100. Yılı Sergisi”, “İstiklâl Marşı’nın 100. Yılına Özel Pul”,
“İstiklâl Marşı’nın Orijinal Bestelerinin Tıpkıbasımları”, “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif’ Paneli”,
Bern’de “Çanakkale’den Milli Mücadeleye Mehmet Akif” Konulu Panel”, tiyatro oyunları, şiir
dinletileri ve Mehmet Akif’i anma koşuları vb. gibi pek çok etkinlik, yayın ve basım faaliyetleri
düzenlemiştir.
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SONUÇ
Burdur bereketli toprakları, akarsu ve göllerinin bolluğu, Akdeniz Bölgesinden İç Anadolu
Bölgesine ve Batı Anadolu Bölgesine geçişte kilit rol oynadığı için tarihin her döneminde yerleşim
görmüş bir yerdir. Burdur ilinde ilk iskân Paleolitik Dönem ile başlamış, Mezolitik, Neolitik,
Kalkolitik, Tunç Çağları, Demir Devri, Hellenistik Dönem, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar kimi zaman kesintili kimi zaman ise kesintisiz şekilde devam etmiştir.
İlk Dönemlerden Roma Devrine kadar Burdur uzun süre değişik halklar ve topluluklar tarafından
iskan edilmiş, Roma Dönemi’nden Bizans Devrine kadar kesintili yerleşimlere sahne olmuştur.
Selçuklu Devleti Dönemi’nde küçük bir sürgün kalesi olarak kullanılan Burdur, Hamitoğulları
Dönemi’nde gelişmeye başlamış, Osmanlı Dönemi’nde bu gelişimi sürdürmüştür. Burdur için dönüm
noktası olan olaylardan ilki Erken Cumhuriyet Dönemi’nde il olması olmuştur. Kent için ikinci önemli
olay ise İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Burdur’dan milletvekili seçilmesi olmuştur. Mehmet
Akif gibi tüm yurt genelince sevilen ve tanınan önemli bir şahsiyetin Burdur’dan mebus seçilmesi ile
Burdur ismi yurt genelinde tanınmıştır. Akif’ten sonra ismi duyulan Burdur ili hızlı bir şekilde
gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde kentin imarı ve iskânı için hızlı yatırımlar yapılmış,
kentte çok sayıda eğitim, sağlık ve kamu kurumu binası inşa edilmiştir. Kent için yapılan en önemli
yatırımlardan biriside 2006 yılında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un adının taşıyacak olan
üniversitemizin kurulması olmuştur. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde büyüyen Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ülkemizin önemli bilim yuvalarından biri haline gelmiştir.
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MEHMET AKİF ERSOY: HAYATI, YARATICILIĞI VE
ONUN ÖLMEZ İSTİKLAL MARŞI
MEHMET AKIF ERSOY: HIS LIFE, CREATIVITY AND
HIS IMMORTAL NATIONAL ANTHEM
Tahir ORUCOV

Abstract
Mehmet Akif Ersoy, one of Turkey's most famous poets, became the author of the National
Anthem. Mehmet Akif was born on December 20, 1873 in the Fatih district of Istanbul. According to
another report, Mehmet Akif was born in the Nasuh District of Fatih's Sarıgüzel district in Istanbul.
His father is Mehmet Tahir Efendi, one of the well-known teachers of Fatih Madrasa. Mehmet Tahir
Efendi had come to Istanbul from the village of Shushise in the town of Ipek in Albania, which was a
part of the Ottoman Empire at that time.
In 1878, when he was 4 years old, Mehmet Akif started his education at Emir Buhari
Neighborhood School in Fatih. Although he entered the International Law Institute for higher
education, he left his education unfinished. Then, Mehmet Akif entered the Veterinary School of
Alinin, the civilian veterinary school in Halkalı, and graduated from this school with the first place.
Mehmet Akif, whose interest in poetry began during this period, began to write his first poems during
this period while he was studying at the Veterinary School.
M.A. Ersoy collected his poems in his work called “Safahat”, which consists of 7 books. There
are 108 poetic works in "Debauchery", which consists of 11240 lines. These books, which the poet
prepared with his own desti-hetti, were compiled from the samples in which he wrote grief in the
stable of his life from 1908. Mehmed Akif did not include the "Independence Anthem" in his 7-book
book, which includes his poems, and gave this work to the Turkish Nation.
At the session of the Turkish Grand National Assembly on March 12, 1921, the poem-The
National Anthem written by Mehmet Akif was accepted with enthusiastic applause. The first person to
sing the National Anthem in the parliament was the Minister of National Education, Hamdullah Suphi
Tanrıöver. Mehmet Akif declared that the National Anthem is the work of the Turkish Nation. He
donated 500 liras, which was given to Mehmet Akife as a reward, to the Darül-Mesai Foundation-İş
House within the body of Hilali Ahmer (Kızılay), which teaches women and children to work and
sews clothes for the front.
The National Anthem is the national anthem of Turkey and the Turkish Republic of Northern
Cyprus. In this poem, Mehmet Akif expresses his belief that the War of Independence will be won, his
confidence in the courage and self-sacrifice of the Turkish soldiers, and the Turkish nation's devotion
to independence, God, homeland and religion. The “Independence Anthem” has become one of the
most important symbols of the independence of the Republic of Turkey with the great love of the
Turkish nation, common values and common ideals. The Turkish National Anthem is a unique work
that tells about one of the most just and holiest wars in the world, the first liberation war against
colonialism. In this famous work he wrote with a strong expression, Mehmet Akif announced to the
whole world that he would resolutely resist the threats to the Turkish nation and its independence.
Key words: Mehmet Akif Ersoy, National Anthem, “To the Çanakkale Martyrs”, Republic of
Turkey, National Struggle, Burdur.
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Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin en ünlü şairlerinden biri, İstiklal Marşının yazarı olmuştur.
Mehmet Akif, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Diger bir melumata göre ise,
Mehmet Akif İstanbulda Fatihin Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesinde doğmuştur.Onun babası
Fatih Medresesinin tanınmış öğretmenlerinden biri olan Mehmet Tahir Efendidir. Mehmet Tahir
Efendi, o dönemler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arnavutluk'un İpek kasabasına bağlı Şuşise
Köyü'nden İstanbul'a gelmişti.
Mehmet Tahir Efendi, Mehmet Akif Ersoy'a evvelce ebced hesabıyla onun doğum tarihini
belirten “Ragif” adını verdi ve vefatına kadar onu bu adla çağırdı. Ancak bu isim, yaygın olmadığı ve
güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi, daha bilinen bir ad olan “Akif” adını kullandılar. Mehmet
Akifin Annesi Şerife Hanum'un babası ve annesi Buhara'dan idiler. O, Buharalı Mehmet Efendi'nin
kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Şerife Hanım Tahir Bey ile evlendi ve bu evlilikten Mehmet Akif
Ersoy dünyaya geldi. M.Akif, ilk ve orta öğrenimini Fatih'te aldı.
1878 yılında, 4 yaşındayken Mehmet Akif Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde eğitime
başladı. Mehmet Akif ayrıca olarak, Fatih Camisinde Esad Dedenin İran Edebiyatı derslerine de
katılıyordu. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça
dersleri vermeye başladı. Mehmet Akif Rüştiyeyi-yani ortaokulu bitirdikten sonra dönemin gözde
okullarından olan Mekteb-i Mülkiyenin yani Siyasal Bilgiler Fakültesinin Ali kısmında bir müddet
okudu. Ancak babasını kaybedince Yüksek öğrenim için Uluslararası Hukuk Enstitüsüne girmesine
rağmen, eğitimini yarım bırakarak altın diplomayla mezun olarak veterinerlik eğitimine başladı. (1; 2)
Yüksek öğrenim için Uluslararası Hukuk Enstitüsüne girmesine rağmen eğitimini yarım bırakdı.
Sonra Mehmet Akif Halkalıdaki sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi Alinin Veterinerlik
Fakültesine girdi ve bu okulu birincilikle bitirdi. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif, ilk
şiirlerini bu dönemde- Veteriner okulunda okuyurken yazmaya başladı.
Osmanlı devletinin çöküşü sırasında işgalcılerin memleketi işgal etmesiyle ilgili olarak
Anadolu'ya yerleşti. Bu devrde Mehmet Akif Ersoy halkın Milli Kurtuluş ordusu için ilham kaynağı
oldu ve çok büyük işler yaptı. Mehmet Akif Ersoy, edebiyat eleştirmeni, şair, pedagog, gazeteci,
milletvekili, Türk dünyasının ünlü fikir ve ruh ustasıdır. Mehmet Akif'in yaymak istediği ruh,
Anadolu'yu canların feda edilebileceği bir vatan haline getiren ruhdur. Bu ruh Çanakkalayı, Sakaryanı,
İzmiri, Afyonu, Ardahanı ve tüm ülkeyi ayrılmaz bir beden olarak birbirine bağlayan ruhtur! Bilindiyi
gibi, Çanakkale, Türk tarihinde bir geçiş döneminin adıdır. Büyük türk şairi Mehmet Akif Ersoy'un
adı Çanakkale zaferi ile birlikte anılmaktadır.(3)
Mehmet Akif Ersoyun hayat ve yaratıcılığı
Mehmet Akif' 1893 yılında Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşlerinde göreve başladı. Ama bu
görevinden Mehmet Akif' 1913 yılında istifa etti. 1898'de 25 yaşında iken Mehmet Emin Bey'in kızı
İsmet Hanım ile evlendi. 3 kız, 3 erkek çocuğu olan Ersoy'un oğullarından biri, henüz 1,5 yaşındayken
vefat etti. Aynı yıllarda Mehmet Akifin Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve
Arapça, Farsça, Fransızcadan yaptığı çevirileri yayınlandı.
Mehmet Akif, öğretmenlik hayatına 1906’da Halkalı Baytar Mektebi’ne “Kitabet-i resmiye”,
yani resmi yazışma usulü dersi hocalığı ile başladı. 1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile
Darülhilafe Medresesinde “Osmanlı Edebiyatı” hocalığında bulundu. Şiir yazarak ve öğretmenlik
yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam eden Ersoy'un neşriyat alemine girişi, daha çok
1908 yılında "İkinci Meşrutiyet"in ilanıyla başladı. Mehmet Akif arkadaşları Eşref Edip ve Ebilula
Mardin tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan “Sıratı Müstakim”
dergisinin başyazarı oldu.
M.A. Ersoy, yazmış olduğu şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde topladı. Mehmed
Akif 1911'de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912'de yazdığı
“Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta da ise Osmanlı aydınlarını anlatmıştır. “Halkın Sesleri”
adlı üçüncü bölümü 1913'te kaleme alan Ersoy, “Fatih Kürsüsünde”yi ise 1914'te yazdı.
11240 misradan ibaret olan “Sefahet” de 108 menzum eser verilmişdir. Şairin öz desti-hetti ile
hazırladığı bu kitablar 1908-ci ilden ömrünün ahırına keder yazdığı nümunelerden tertib edilmişdir.
Mehmed Akifin 22 yaşından 35 yaşına kederki şeirlerinin heç biri, o cümleden, sonrakı yaradıcılık
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nümunelerinin müeyyen kismi “Sefahet”e salınmamışdır. “Sefahet”in I cildi eyni ad, II cildi
“Süleymaniyye kürsüsünde”, III cildi “Hakkın sesleri”, IV cildi “Fateh kürsüsünde”, V cildi
“Hatireler”, VI cildi “Asim”, VII cildi ise “Kölgeler” adı altında çap olunmuşdur. Bu kitablardakı
nümuneler şairin ictimai-siyasi problemlere münasibetini ve heyati görüşlerini eks etdirmek
bahımından dikketi celb edir.” (6, s.187)
Yazar ve şair olan Mehmet Akif bunların ardından 1917 tarihli “Hatıralar” ve I. Dünya Savaşı
hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli “Asım”ı yazdı. Son ve 7. bölüm olan “Gölgeler”i 1933
yılında tamamladı. Mehmed Akif şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine “İstiklal
Marşı”nı koymayarak bu eserini Türk Milleti’ne armağan etdi.
Yoğun ısrarlar sonucu Kurani Kerimi Türkçe'ye tercüme etmeyi kabul eden Ersoy, 6-7 sene
üzerinde çalışmasına rağmen sonuçtan memnun kalmayarak imzaladığı anlaşmayı feshetti. Mehmet
Akifin vefatının ardından “Safahat” eseri Ömer Ziya Doğrul ve Mehmet Ertuğrul Düzdağ tarafından
yeniden basıldı. Mehmet Akifin “Kurandan Ayet ve Hadisler” ile “Mehmet Akif Ersoyun Makaleleri”
adlı çalışmaları o, hayatını kaybettikten sonra neşr edildi.
Mehmet Akif, 1920’de Burdur milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albüm ve
notlarında şu bilgiler yer alıyor: “Mehmet Tahir Bey'in oğlu Sebilürreshat'ın yazı işleri müdürü iken
48 yaşında milletvekili seçildi. Eğitim ve rehberlik meclislerinde çalıştı. İstiklal Marşınızın yazarı
oldu.”(4, s. 32)
M. Akif o yıllarda, “Sebilürreşat” dergisinde neşr etdigi yazılarıyla, şiirleriyle düşman işgali ve
zulmü altındaki halka sabır, ümit ve cesaret aşılamaya çalışmıştır. O, aynı zamanda camilerde, vaaz
kürsülerinden halka hitap etmiş, halkı Milli Mücadele’ye katılmaya çağırmıştır. “Mehmet Akif 1921
Burdur Millet Vekili olarak Birinci Büyük Millet Meclisi'ne seçildi. Mehmet Akif in milletvekili
seçilmesi ile ilgili olarak kitaplarda şu bilgiler verilmektedir: “Mehmet Akif’in Burdur’dan mebus
seçilmesine, o sırada yeni seçilmiş olan bir mebusun istifa etmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın onun
yerine Akif Bey’in seçilmesini istemesi sebep olmuştur.”(7, s.19) Mehmet Akifin seçilmesi, Mustafa
Kemal Paşa’nın 29 Nisan1920 tarihli telgrafı ile bildirilmiştir.
M. Akif, “İstiklal Marşı”,"Çanakkale şehitlerine", “Zulmü Alkışlayamam”, “Bir gece”, “Birlik”,
“Bir gerçek”, “Çocuklar”, “Sanatçı”, “Doğru itiraf”, “Köyüm için” ve s. bu gibi güzel şiirler yazmış,
konuşmalar yapmış ve cephe cephe gezerek Milli Mücadele içinde etkin olarak yer almıştır.
“Sömürgeciliğe karşı yürütülen Mücadelede ordumuza ve milletimize seslenerek umut, cesaret, inanç
ve milli bilinç aşılayan kırk bir dizelik İstiklal Marşı ile Türk tarihinde silinmez bir sayfa
oluşturmuştur”. (5, s. 189)
Mehmet Akif Ersoyun ölmez İstiklal Marşı
M.A. Ersoy, 1921'de İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için ilk önce bu
yarışmaya katılmadı. Amma sonra Mehmet Akif, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası
ve arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşvikiyle ikna olarak, “para ödülü almamak” koşuluyla katılmayı
kabul etti. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli
oturumunda, Mehmet Akif’in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal Marşı’nı
okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. O, heyecanla
İstiklal Marşından bu misraları okumuştur:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne namahrem eli!
Bu ezanlar ki şehAdetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.(10)
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Mehmet Akif Ersoyun orduya ithaf ettiği ölmez şiirinin-İstiklal Marşı’nın güftesini, şiirlerini
topladığı Safahata dahil etmedi. Mehmet Akif İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu
beyan etdi. Ödül olarak Mehmet Akife verilen 500 lirayı Hilali Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve
çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül-Mesai Vakfına-İş Evine bağışladı.
1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu
beste 1930 yılına kadar çalındı. Ama bu beste 1930'da değiştirilerek, Şefi Osman Zeki Üngör'ün
1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kondu.
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Mehmet Akif, 1922 yılında sağlık gerekçesi ile
milletvekilliğinden istifa etti. Mehmet Akif kendisini Mısır'a davet eden Mısırlı Abbas Halim
Paşa'nın davetini kabul etdi. M.Akif 1923 yılında Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısıra gitti.
Mehmet Akif böylece kışlarını Mısırda geçirmeye başladı. Mehmet Akif, gitmeden önce Kur'an'ın
mealini hazırlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşma imzaladı. Kur'an çevirisini yapabilecek
tek adam olarak görüldüğünden Kuranı Türkçeye tercüme işine girişmesi için 1908'den itibaren yoğun
bir ısrar vardı. Tercüme işine kesinlikle yanaşmayacağı anlaşılınca, bir Kur'an meali yazmak
hususunda güçlükle razı edilmiştir.
Mehmet Akif Ersoyun en ünlü eseri olan “Safahat” 1924 yılında Türkiye'de basıldı. Birkaç sene
yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da geçiren Mehmet Akif, 1926 kışından sonra Mısır'dan dönmedi.
Kahire yakınlarındaki Hilvan'a yerleşti. Burada adeta inzivaya çekilerek Kur'an meali üzerinde
çalışmayı sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı hem tercüme, hem yorumlama işini Hamdi Efendi'ye
verdi.
Mehmet Akif, Mısır yıllarında Kuran çevirisinin yanı sıra Türkçe dersleri vermekle meşgul
olmuştu. 1925-1936-cı yıllarda Kahire'deki “CAmiat-ül Mısriyye” adlı üniversitede Türk Dili ve
Edebiyatı dersleri verdi. 1929 - 1936 yılları arasında Kahire’deki “CAmiü’l-Mısriyye”
Üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936’da İstanbul’a dönmeye karar verdi. 27
Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Mehmet Akif
Ersoyun kabrı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunuyor.
İstiklal Marşının kabulünden sonra Maarif Vekaleti bu kez beste yarışması açtı. 24 müzisyenin
katıldığı yarışmanın sonuçlanması savaş yüzünden gecikir ve Bakanlık, 1924 yılında oluşturulan özel
bir komisyonun, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini “İstiklal Marşı” olarak belirlediğini duyurur. Ancak
Çağatay'ın bestesinin Türk müziğinin etkisi altında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında alınan karar
uyarınca Osman Zeki Üngör'ün bestesi, “İstiklal Marşı” olarak kabul ediliyor.
Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren
usta şair, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. Mısır'dan hasta ve yorgun olarak
dönen Ersoy, hayatını kaybettiği 27 aralık 1936-cı yıla kadar Abbas Halim Paşaya ait olan
Mısır Apartmanı'nın dördüncü katındaki dairede kaldı.
İstiklal Marşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. Bu şiirde Mehmet
Akif Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine
güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakka, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir. “İstiklal
Marşı”, Türkün büyük vatan sevgisi ile, ortak değerleri ve ortak idealları ile Türkiye Cumhuriyeti
bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri olmuştur. İstiklal Marşı, dünyadaki en haklı, en kutsal
savaşlardan birini, sömürgeciliğe karşı verilmiş ilk kurtuluş savaşını anlatan eşsiz bir eserdir. Mehmet
Akif, güçlü anlatımıyla yazdığı bu meşhur eserde, Türk milletine ve onun bağımsızlığına yönelen
tehditlere kararlılıkla direneceğini tüm dünyaya şöyle duyurmuştur:
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;
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Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal! (10)
Memmed Akif bu saygınlığını ve güvenilir kişiliğini yaşadığı dönemden günümüze değin
korumuş, tüm Türk-İslam dünyasına fener olmuş bir Alim ve Sanatçı olmuştur. Mehmet Akif, Türk
milletinin geleceğini, kurtuluşunu eğitimde görmektedir ve eğitimi bir kurum olarak ele almaktadır.
Mehmet Akife göre, ülkenin geleceği, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Mehmet Akif, tembelliğe,
cahilliğe, batının bilim ve tekniğinden ders çıkarmamaya kızardı. Onun tuttuğu yol, hep çalışmaktır:
“İstikbal için azim, istikbal için gayret”.
Mehmet Akifin genglik hakkında söyledikleri bugün de Türk gençlerine yol gösterir. Mehmet
Akif gencliye ulaşılacak değerleri şöyle sıralamıştır:
- Genç, sağlıklı bir bedene sahip olmalıdır. Sağlam bünye, verimli işler yapmak için gereklidir.
- Genç, inançlı ve kararlı olmalıdır. Ruhun mayası budur.
- Genç, marifet ve fazilet sahibi olmalı, yani bilgili ve erdemli olmalıdır. Bilgi, gencin en önemli
süsüdür.
- Genç, umudunu hiç yitirmemelidir. Umudu yitirmek, bataklığa düşmektir.
- Genç, çalışkan olmalıdır. Çalışmak, bir görevdir ve amaca ulaşmak için araçtır.
- Genç, zorbalık yapmadan haksızlıklara hukuk düzeni içinde karşı koyacaktır.
- Genç, kendine güvenir olmalıtır. Bu onu güçlü kılar, cılız ve ürkek olmağa koymaz.
- Genç, sorumluluk sahibidir. Çevresine duyarlı ve görevinin bilincinde olmalıtır.
- Genç, yeri geldiğinde vatanı için ölmelitir. (3, s.34)
İşte bu yüzden de Mehmet Akif “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde, vatanı için canını
verenlerin, şehit olanların, gencliyin, kahramanların bu hususiyyetlerini özellikle bu şekilde
vurğulamıştır:
Sen ki, son ehli salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultanı Salahaddini,
Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran…
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;
Sen ki, asara gömülsen taşacaksın… Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. (8)
Mehmet Akifin yaratıcılığında özellikle üzerinde durduğu kesim gençliktir. Gençler; işçi,
öğrenci, asker, öğretmen olarak onun eserlerinde yer almıştır. Safahat’ının altıncı kitap bölümü,
Akifin sembol genç olarak düşünerek oluşturduğu Asım adıyla yayımlanmıştır. Asım kimliği, Türk
gencinin taşıması gereken değerler dizisini içerir:
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.(9, s.577)
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Yurdunun işgal edilmeye başlanması diğer vatanseverlerle birlikte Mehmet Akif’i de Anadolu
mücadelesine teşvik etmiştir. Bu nedenle şair 1920 yılından itibaren kendisini tamamen milli kurtuluş
hareketinin ortasında bulmuştur. Kurtuluş Savaşı sıralarında gönlü Anadolu’da olan Akif, Ekim
1920’de Üsküdar-Âlem dağı yoluyla Karadeniz kıyısına ulaşmış, oradan da İnebolu’ya varmıştır. 19
Ekim 1920’de Kastamonu’da verdiği meşhur vaaz bu bakımdan büyük önem arz etmiştir. Bu vaazda
devletin son düştüğü durum izah edilmişdir. Mehmet Akif bu vaazında Sevr anlaşmasını kabul
etmenin devleti sona erdirmek demek olduğunu, tek çarenin batı sömürgeciliğinin karşısına imanla,
silahla dikilmek olduğu halka anlatmıştır. Bu konuşma, o sırada Ankara’da basılmakta olan
“Sebilürreşat” dergisinde çıkmış, memleketin her tarafına hızla yayılmışdı. Mehmet Akifin bu
konuşması aynı zamanda, ordu kumandanlarınca ayrıca risale olarak bastırılıp askere ve halka
dağıtılmış, minberlerde ve kürsülerde tekrar-tekrar okunmuştur. Kurtuluş savaşında milli birlik
ruhunun uyanmasında, halkın ve askerin büyük bir şevkle bütünleşmesinde şairin bundan sonraki
vaazlarının, şiirlerinin, o sıradan “İstiqlal Marşı”nın önemli rolü olmuştur. Mehmet Akif yazıyordu:
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.(11)
Sonuç
Görüldüğü üzere o zor illerde Türklere umut, güven ve inanç veren bu ölümsüz eser, büyük bir
edebi anıttır. Mehmet Akif, İstiklal Marşının Türk Milletine ait olduğunu belirterek şiiri milletin ortak
ruhunu temsil ettiği inancıyla Türk Milletine ve “Kahraman Turk Ordusuna” sundu. Bu şiirde
Memmed Akif'in tüm hayatı: Duyguları, düşünceleri ve eserleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde
yüksek vicdanı, ruhu ve ahlakının yansımaları açıkça görülmektedir:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? (12)
Bu mısralarda Mehmet Akif Millî Mücadeleyi bir sele benzetiyor. Fizik kurallarına göre suyu
sıkıştırmak ve esir etmek mümkün değildir. Sıkıştırılamadığı için bent yapılır. O durumda da su, bendi
ya yıkar ya da üstünden aşar. Bent ise esaret anlamına geliyor. Kükremiş sel gibi olmak da esareti
kabul etmemek anlamına gelir. Ezelden beri hür yaşamış Türk milleti, esir edilmek istendiği takdirde
kükremiş sel gibi, bendini çiğneyerek aşacaktır. Dağları yırtacak, okyanuslara sığmayarak taşacaktır.
Hürriyetin başlıca özelliği de onun sınır tanımamasıdır. Hür yaşamak, hürriyyet isinde yaşamak isə
Türk milletinin karakteristik bir özelliğidir.
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YENİ BİLGİ VE BELGELERLE MEHMET AKİF’İN
II. MECLİS SEÇİMLERİNDEKİ ADAYLIĞI
Tahsin YILDIRIM

Birinci Meclis’in Seçim Kararı
Mustafa Kemal Paşa Batı Anadolu gezisi sırasında yeni Türkiye’nin yakın gelecekteki konumunu
çizen açıklamalarının yapıldığı sırada 4 Şubat 1923’te Lozan Barış görüşmelerinin kesilmiştir. Bunun
üzerine İsmet Paşa’nın Meclisi bilgilendirmeden önce 18 Şubat‘ta Eskişehir’de Mustafa Kemal Paşa
ile buluşarak ona bilgi vermesi Ankara’da siyasi atmosferi gerginleştirmiştir. Lozan barış görüşmeleri
üzerinde Mecliste 27 Şubat’ta başlayan oturumlar 6 Mart 1923’e kadar şiddetli bir şekilde devam
etmiştir. Bu sırada seçim tartışmaları da başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Meclis genel kurulundaki
görüşmeler sırasında İkinci Grup’un yetkilerin dağılımı konusundaki bazı hassasiyetleri nedeniyle
kararlı bir tutum sergilemesi üzerine böyle bir Mecliste barış konusunu bir sonuça bağlamanın güç
olacağını düşündüğünden Meclis yenilenmedikçe millet ve memleketin ağır ve sorumluluk bekleyen
işlerini yürütmenin zorluğuna inanmıştır. Bundan dolayı derhal seçime gidilerek Meclisin yenilenmesi
konusunda hükümeti ve Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni ikna etmiştir. Seçimi
kaçınılmaz gören II. Grup ilk seçim teklifini veren grup olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa’nın, İzmit Basın Toplantısı’nda söylediği, “Meclis gayesine vasıl olduktan
sonra, vazifesini ikmal etmiştir ve yeni intihabata karar vermeye ve dağılmaya mecburdur. ”
sözlerinin ardından I. Grup ile II. Grup arasındaki mücadelenin arttığı ve Mecliste tartışmaların iyice
alevlendiği bir sırada Ali Şükrü Bey’in Mustafa Kemal Paşa’nın Muhafız Alayı Komutanı Topal
Osman tarafından öldürülmesi siyasi tansiyonu iyice yükseltmiştir. Ayrıca Lozan görüşmeleri gibi
sebeplerden ötürü seçim bir mecburiyet haline gelmiştir. Seçimlerin yenilenmesini isteyen önerge 1
Nisan 1923’te Aydın Milletvekili Esat Bey ve 120 arkadaşı tarafından verilen takrir ile TBMM’nin
vatan savunması amacıyla toplanarak bunu gerçekleştirdiği vurgulandıktan sonra, "Şimdi memleket
mesail-i sulhiyeyi ve terakkiyat-ı ikdisadiyeyi istihdaf ettiği için, millete yeniden müracata ihtiyaç
hasıl olmuştur."1 denilip, derhal seçim çalışmalarına başlanması istenmiştir. Söz konusu takrirde,
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki, “Madde-i Münferide”nin kaldırılarak ve seçimlerin yenilenmesi
istenilmiştir. Madde üzerinde ilk söz alan İsmet Paşa, seçimlerin yenilenmesi gerektiğini ifade
etmiştir. II. Grup üyelerinden Ziya Hurşit Bey, daha önceden seçimlerin yenilenmesi için önerge
verdiklerini, I. Grup’un o zaman bu kanuna muhalefet ettiğini belirterek 20 gün içerisinde neyin
değişip de reddettikleri seçime taraftar olduklarını sormuştur. Seçim kararı alınırken, Erzurum
Mebusu Süleyman Necati, Mersin Mebusu Selahattin ve Canik Mebusu Emin Beylerce, 2 Aralık
1922’de TBMM’ye sundukları ve reddedilen İntihab-ı Mebusan Kanunu’nun değiştirilmesi yönündeki
önerge Meclise sunulmuştur. Kanun teklifi sunulan bazı maddeleri iptal edilmek ve diğer önergelerle
de birleşmek 320 numara ile İntihab-ı Mebusan Kanunu olarak imza sahiplerinin alkışları arasında
kabul edilmiştir. Yine aynı gün Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Meclisin seçim kararı aldığını
hükümete bildirerek derhal seçim çalışmalarına başlanmasını istemiştir. Yapılan bu değişiklik 1921
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun “madde-i münferide”sine aykırıdır. Zira, ilk Büyük Millet Meclisi
seçimlerinin yenilenmesine karar verebilmek, “madde-i münferide”de öngörülen “gayenin husûlü
(amacın gerçekleştirilmesi)” şartına bağlıydı. Gayenin gerçekleştirilmiş olduğuna ise ancak “madde-i
münferide” gereği “Büyük Millet Meclisi aded-i mürettebinin sülüsan-ı ekseriyeti” yani Meclis üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi gerekiyordu. Oysa seçimlerin yenilenmesi kararı
üçte iki çoğunluk ile değil, basit çoğunlukla alınmıştır.

1
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Seçim tarihini Meclis’te hakim olan Mustafa Kemal Paşa ve I. Grup olarak adlandırılan Müdafâ-i
Hukuk belirlemiştir. Meclis’in seçimlerin yenilenmesi yolunda karar almasından sonra harekete geçen
Mustafa Kemal Paşa bir yandan daha önceden yayınladığı I. Grup’un görüşlerini yansıtan manifesto
niteliğindeki “Dokuz Umde”yi de içine alan bir seçim beyannamesi hazırlamış, diğer yandan da bütün
Anadolu ve Rumeli, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatlarına bir genelge göndererek seçimlere
hazırlanılmasını istemiştir.2
Dokuz Umde
Meclis’in seçimlerin yenilenmesi yolunda karar almasından sonra harekete geçen Mustafa Kemal
Paşa bir yandan “Dokuz Umde”yi içine alan bir seçim beyannamesi hazırlamış, diğer yandan da bütün
Anadolu ve Rumeli ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatlarına bir genelge göndererek seçimlere
hazırlanılmasını istemiştir. Seçim kararının alınmasından sonra, 8 Nisan 1923’te Mustafa Kemal Paşa
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi sıfatıyla, Meclis’teki Birinci Grup’un yani
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun Halk Fırkası’na dönüştürüleceğini açıklayan 9
Umde bildirisini yayınlamıştı. Bildirinin giriş kısmında milletten aldığı mutlak yetkiyle oluşan
Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci döneminin üstlendiği ödevlerin önemli bir bölümünü yerine
getirerek, oy birliği ile yeni seçim kararı verdiği belirtilmekte, önümüzdeki dönemde barış
gerçekleşince ekonomik kalkınma yolunda çalışılacağı açıklanmaktadır. Yine bildiriye göre; Meclis,
çoğunluğunu bu amaç çevresinde toplayarak ülkede siyasî örgütlenme yaratmak için, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu Halk Fırkası’na dönüşecektir. Yeni fırkanın ayrıntılı ve düzenli bir
programı hazırlanarak üyelerin tartışmasına sunulacaktır.3
İkinci Grup’un Beyannamesi
Devletin demokratikleşmesi için Birinci Meclis’te büyük çaba gösteren ilk demokratlarımızdan
olan Hüseyin Avni Ulaş İttihatçılara, dar çevre egemenliğine, karşı çıkmış, hukukun üstünlüğü ve
halkın iradesinin esas alınması için çalışmış mebuslardan biridir. 1923 seçimlerinde 1. Grup’un
Dokuz Umde’si, II. Grup’un ise aşağıda derc ettiğimiz Hüseyin Avni Ulaş’ın kaleminden çıkan
beyannamesi ile grupların ortak manifestosu olarak okunmalıdır. Hüseyin Avni Ulaş’ın beyannamesi
aşağıdadır.
1- Türkiye Milli Hudutları içinde hür ve müstakil bir devlettir.
2- İdare-i Hükümet milletin hakimiyetini bila vasıta izhar eyleyebilmesi ve mukadderatını
bil-fiil elinde bulundurabilmesi esasına müstenittir.
3- Türkiye arazisi hayat, menfaat ve emelde müşterek ve yek-vücut bir millete
vatandır. Teczi kabul etmez.
Hukuk-ı Umumiye:
4- Her ferdin hürriyet-i şahsiye ve maneviyesi her türlü taarruzdan masundur. Edyan, mezahib,
marufe, fikri ve ameli serbesttir.
5- Matbuat, tedrisat, şirketler, içtimalar kanunlar dairesinde serbesttir.
6- Her ferd hür ve müsavi doğmuştur. Sınıf, aile ve servet imtiyazları yoktur.
7- Her ferd huzur-u kanunda ve memleketin hukuk ve vezaifinde müsavidir.
8- Her ferdin ehliyet ve kabiliyetine göre her hizmeti Hükümet için müsavi kıymettedir.
9- Siyasi cürümlerde idam cezası yoktur.
10- Hiç bir kimse kanunen mensup olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye sevk olunamaz.
11- Millet Meclisinin reyi olmaksızın, vergi veya nam-ı aherle hiç bir kimseden bir akçe veya bir
nesne alınamaz.
12- Müsadere, angarya, işkence, her nevi eziyet katiyyen ve külliyen memnudur.
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Devlet Teşkilatı
13- Devlet’in teşri’i ve icrai bütün salahiyet ve kudreti münhasıran Millet Meclisinde temerküz
eder. İş bu salahiyet ve kudret hiç bir suretle teczi, terk, ferağ, vekalet kabul etmez.
Millet Meclisi
14- Alel-umum kavanin teklifi, vaz’ı, feshi, ahkâm-ı şeriye ve kanuniyenin muhafaza ve icrası,
ilanı, seferberlik, harb, idare-i örfiye ilanı ecanible her nevi muahedat ve mukavelat akdi, her nevi
tekâlif vazı berri, bahri, havai orduların kontrolü, icra Vekillerinin milletvekilleri arasından intihab
ve tebdili, Heyet-i Vekile’ye umumi veya kısmı veçheler iraesi Millet Meclisinin hukuki
esasiyesindendir.
15- Millet Meclisi azalarının intihab kanunu, hakimiyet-i milliyenin tecelli edebileceği bir tarzda
tanzim olunacaktır.
Maarif
17. Terbiyede birlik temini umdedir.
18. İptidai tahsil mecburidir.
19. İptidai ve tali tahsil yeknesaktır.
20. Tedrisat, milli ve mahalli ihtiyaca ve ameli usule tevkif olunacaktır.
21. Milli harsın inkişaf-i için halk, çocuk edebiyatı tesisi için azami faaliyet ibraz olunacaktır.
22. Türkçeyi şarkın ve hasseten islam aleminin İlmi dili haline koymak için, elsene-i muhtelifede
münteşir muhaledat, her nevi fedakarlığı ihtiyar ile tercüme ve neşr eylemek bir vecibe sayılmıştır.
Adliye
23. Tevhid-i kaza esası kabul edilmiştir. Halkın ihtiyacatına ve temayüllerine göre ve muamelatta
sürat ve emniyet temin edebilecek veçhile usulü muhakemat vücuda getirilecektir.
24. Muhakimin istiklali her türlü halelden ve tesirden sureti katiyyede masun bulundurulacaktır.
Şikayetin tevakku ve terfihi için en evvel bir kanun-ı mahsus vücuda getirilecektir.
Maliye
25. Tekalifin ancak Millet Meclisi reyiyle vaz’ı adilane tarh ve tavzihi bütçede gayr-ı müsmir
masarifin tenkisi ve memleketin menabi-i tabiiyesinden tamamıyla istifade olunması.
İktisat
26. Memlekette İktisadi inkişaf hakimiyet-i milliyeyi tevsik edecek çarelerden birisi olarak kabul
edilmiştir. Müessesat-ı iktisadiyatımızı himaye devlet muamelatına vesadat etmek üzere bir devlet
bankası kurulacaktır. Müstakil bir demiryolu siyaseti ittihaz olunacaktır. Memleketimiz bir ziraat
memleketi olarak kabul olunmuştur. Ziraatın terakkisi için ilmi tetkikat icrası ve fenni alet celbi ve
halkın bu yolda irşadı ehemmiyet-i mahsus ile takip olunacaktır.
Sıhhhiye
27. Türkiye devletinin siyaseti dahiliyesinde teksir-i nüfus meselesi hayatı bir mesele
addedilmiştir. Binaenaleyh İlmi tetkikata müstenit memleketin sıhhi bir haritası vücuda getirilecek,
sari hastalıklarda muzır-ı sıhhat olan şeylere karşı mücadele icra olunacaktır. Çocuk vefatına karşı
mücadele icra olunacaktır. 4
Seçim Sürecinde Mehmet Âkif
Milli Mücadele döneminde halk tarafından çok iyi tanınan ve sevilen Mehmet Âkif’in Ankara’ya
giderek “Kuvâ-yı Millîye”ye katılmış olması, bütün millet üzerinde çok müsbet bir tesir uyandırmıştır.
Mehmet Âkif’in harekete katılarak onaylamış olması, Millî Mücadele’nin, Birinci Dünya Harbi’ne
katılışımız gibi, “İttihatçıların, sonu kötü bitecek bir macerası” olacağından korkan veya “devlete karşı
4
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bir isyan” olduğunu düşünerek mücadelenin samimiyetinden şüphe eden birçok kimseyi tatmin etmiş ve
onların da maddî manevî güçleriyle Millî Mücadele’ye katılmalarını sağlamıştır. Milli Mücadele ve İlk
Meclis’te Önemli vazifeler alan Âkif, sorumluluk anlayışının gereği olarak yeni Meclise aday olmuştur.
Basından, hatıralardan ve arşivden takip ettiğimize göre –şimdiki bilgilerimizle- onun seçim sürecinde
aktif propoganda yapmadığını görüyoruz. Yine bu hislerle her zaman milletin ve devletin yaınında yer
alan Âkif seçim sürecinde Safahat’ın 6, kitabı olan önceden yazdığı şiirlerden oluşan Asım kitabının
hazırlıklarını yapmıştır. Bu kitapta yeni Cumhuriyet için bir rol model sunmuştur. Âkif, Asım adlı
eserinde hayal ettiği ideal Müslüman Türk gençliğini ayrıntılarıyla anlatmış ve bu ideal gençliğe
“Asım'ın nesli” adını vermiştir. Bu eser bile onun dönemin bir kısım elitleriyle uyuşmadığının
göstergesidir. Âkif, bu eseri ile topluma oğlunu değil de Ali Şevki Hocanın oğlu Asım’ı rol model olarak
önermektedir. Âkif onu çok sevmekte ve sosyal sorunlar, siyaset, din, ahlak, kişilik, vatan sevgisi, tarih
şuuru, teknolojik ilerleme, bilim, medeniyet vb. hususlardaki fikirlerini özdeşleştirmektedir.
Yeni Meclis’e Doğru
İlk Meclis’te Birinci Grup’un yaptığı bazı çalışmalardan rahatsız olan muhalif İkinci Grup
milletvekillerinin bir kısmı pasifize edilmiş bir kısmı ise tasfiye edilmiş, bir kısmı da ortaya koydukları
bu tepkilerinden caydırılmak istenmişti. Ordu içinden bazı paşalar öncelikli olarak Lozan olmak üzere
hükümetin bazı uygulamalarına muhalefet etmişlerdir. Kâzım Karabekir Paşa da bir türlü ikna
edilemeyenler arasındaydı. Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir’in arasının bozuk olmasında
Mustafa Kemal’in etrafında bulunan şahısların payı olduğu düşünülebilir. Bu sırada Kazım Karabekir
Paşa mebus namzedi yapılarak Meclis’e taşınmıştır. Mustafa Kemal’in, Karabekir’in de aralarında
bulunduğu bazı silah arkadaşlarıyla arası açılacak boyuta gelmiştir. Birinci ve İkinci Grup arasında
tartışmalardan bazıları, İstiklâl Mahkemeleri, içkinin yasaklanması ve Lozan Antlaşması konularında
yaşanmıştı. Dönemin gazetecilerinden İsmail Habip Sevük, Mustafa Kemal’le bir röportaj için
Çankaya’ya çıkmıştı. Mustafa Kemal burada amacının Lozan’da elini rahatlatacak Meclis yapmak
olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İsmail Habip; “Demek Meclis feshediliyor?’ deyince (…)‘Hayır,
Meclis fesh olunmuyor, olunamaz. Yalnız kendi kendine tecdid-i intihaba karar verecek!’ ve arkasından
tembih etti ‘Şimdilik bunu kimseye söylemeyeceksin ha!“5
Seçimlerde Bağımsızlar
II. Meclis seçiminde I. Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup), II. Müdafaa-i Hukuk Grubu (II. Grup),
Müdafaa-i Milliye Grubu, İaşeciler Grubu (İttihatçılar), Amele Grubu ve Bağımsızlar olarak adlandırılan
gruplar seçim mücadelesinde yer almışlardır. Müdafaa-i Milliye Grubu, İaşeciler Grubu (İttihatçılar),
Amele Grubu seçimlerde çoğunlukla I. Müdafaa-i Hukuk Grubunu desteklemişlerdir.
Bu seçimlerde bazı yerlerden bağımsız adaylar çıkmıştır. Bahsimize konu İstanbul olduğundan
İstanbul’dan I. Grup’a karşı aday olan bağımsızlardan adına ulaşabildiklerimiz şunlardır: Eski Dersim
Mebusu ve Baro Başkanlarından Lütfi Fikri, Merhum Ziya Paşazade Ertuğrul, Kastamonu Merkez
Kadısı Aşir Efendi, Cemiyeti Umumiye Azası Naki Bey, Mutasarrıf Adil Bey, Sivas Heyet-i Temyiziyei Şeriye Reisi Hacı Kemal Efendi, Eski Hahambaşı Hayim Efendi, Sabık Birinci Kolordu Kumandanı
Halil Hasan Paşa, Şura-yı Devlet azalarından Tayyipzade Abdülkerim Paşa, Binbaşı Mehmet
Selahaddin Bey, Binbaşı Mehmet Halit Bey, Mustafa Nabi Efendi, İktisat Vekaleti Ticaret Müdür-i
Umumisi Vehbi Bey, Ferit Bey, Selahaddin Bey, Selahaddin Sırrı Bey, Hacı Asker Efendi, Sabık Elazığ
Valisi Hacı Halis Bey, Kaymakam Mahmut Nedim Bey, Müftü Mehmet Nasuh Efendi, Ahmet Ziya
Efendi’dir. Bu adayların bir kısmı hiç oy alamamıştır. Bağımsızlardan en fazla oyu Nureddin ve Ali
İhsan Paşalar almıştır. Aralık 1924'teki, Türkiye Büyük Millet Meclisi için Bursa'da düzenlenen ara
seçimde Nureddin Paşa bağımsız milletvekili seçilmiştir. Osmanlının son yıllarındaki önemli
kahramanlıklardan biri olan Selman-i Pak Muharebesi'nde görev alan, Kutülamare'yi muhasara eden
kuvvetlere komuta eden Nureddin Paşa, Aralık 1924'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi için Bursa'da
düzenlenen ara seçimde milletvekili olmuştur. 17 Ocak 1925 tarihine kadar askerlik ve milletvekilliği
mesleğini bir arada yürüttüyse de Meclisten çıkan kanun gereğince askerlikten emekli olmuş 2 Şubat'ta
yeniden düzenlenen seçimlerde oylarını artırarak ve milletvekilliği görevine devam etmiştir. Sabis
soyadını, Irak Cephesi'nde Sabis Mevkiinde İngiliz Ordusuna karşı savaşta gösterdiği başarılar nedeniyle
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alan Ali İhsan Paşa Osmanlının son savaşlarında önemli görevler üstlenmiş, İngilizler tarafından
Malta’ya sürülmüştür. Yaptığı kahramanlıklar ile Milli Mücadeleden yeni çıkan milletin muhalif de
olsa asker kökenlilere olan saygı ve sevgisinden dolayı bağımsızlar arasında aldıkları oylarla öne
çıkmışlardır. Bağımsız olarak seçime giren Nureddin Paşa 100 oy, Ali İhsan Paşa da 52 oyla en çok oy
alan muhalif adaylar olmuşlardır. 6
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Halkına Beyannamesi
1923 seçimlerinde muhalefetin merkezi neredeyse İstanbul olmuştur. İstanbul, Osmanlının başkenti ve
Türk siyasal yaşamının merkezi olduğundan Müdafaa-i Hukuk Grubu ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul
seçimlerini kazanmak adına gayret sarfetmiş, işi şansa bırakmamıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Müdafâ-i
Hukuk Grubu tarafından çok önemsenen İstanbul’daki seçimler için Mustafa Kemal Paşa bir beyanname
yayınlamıştır. Beyannamede İstanbul’a vurgu yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul halkına
beyannamesi I. Grup’un gazetesi olan Hakimiyet-i Milliye’de “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İntihab münasebetiyle İstanbul ahalisine hitaben şu
beyannameyi göndermiştir.” başlığında verilmiş olup metni aşağıya derc edilmiştir.
“Memleketimizin Nuru Olan İstanbul
Milletimiz idare-i memleket için yeniden arasını izhar etmeye karar verdiği bu zamanda sizinle ayrıca
hasbıhal etmek isterim bütün vatan evladı hürriyeti teneffüs ederken işgal atında kalan İstanbul’u büyük bir
tahsir(hasret) ve emelle hafızamızda taşıyoruz.
İstanbul: bizim tarihimizin ve medeniyetimizin bir hulasasıdır. İstanbul’da kavuşmak bizim
mücahedatımızın başlıca hedefi idi ve daima öyle olacaktır. İstanbul’un muhterem ahalisi! Sizin ümitsizlik
ve ızdırap senelerinde her tazyike karşı gösterdiğiniz safvet ve salâbet(metin olma) Türk vicdanının hiçbir
mani karşısında sarsılmayacağına en kutlu bir delil olarak sonraki nesillere intikal edecektir.
Bizim arifanemizin menba-i feyz olan İstanbul Mücahede-i Milliye’de en müşkil bir vicdan imtihanı
geçirmek mecburiyetinde kaldı. Bu imtihanı İstanbul halkımız bütün cihan muvacehesinde muvaffakiyetle
iktiham etmiştir(katlanmak) İstanbul’un hassasiyet ve ızdırabını ve samimi ve vicdani mücahedatını candan
takip etmiş bir arkadaşınız olarak size yeni vazifenizi derhatır ettirmek isterim.
Yeni İntihab devresini İstanbul ile irtibatımız tamam olmadan geçiriyoruz. Riyaseti ile mübahi
olduğum(iftihar etmek) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul’a kavuşmayı gaye-i emel
etmişti. Bu gayeyi ikmal bulundurur.
Yarın muvacehe-i millette idare-i memleket için itimat talep edecek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve
Halk Fırkası’da memleketin halas ve ihtilasını temin etmiş olan hâkimiyet-i milliye düsturlarının terakki ve
tekâmül umdelerinin takibi olacaktır.
Bizim memleketimizin nuru olan İstanbul bu umdelere en yakın olan köşe-i vatan değil midir? Bu
itikadımızı cihan muvacehesinde reyinizle isbat edeceksiniz.
İstanbullular!
Ağyarın gözü üzerinizdedir reyleriniz parçalanacak mı? Bütün dünyanın telkinatına açık olan
İstanbulumuzun muheyyalatı henüz hâlâsın tamam olmadığını unutarak veche-i istikamette tereddüt edecek
mi? Dünyanın dikkat ettiği noktalar bunlardır. Bin mevani’(engel) ortasında daima bize teveccühünü layık
görmüş olan İstanbulumuzun ağyara ümit verecek inkısam-ı ara(oyların dağılması) yapmayacağına
kaniyim. İnkısam-ı arada kimlerin müstefid olacağını her an nazar-ı dikkatte bulundurmak tahsisen sizin
vazifenizdir. Vatanın hukuk-i hayatiyesini tamamlamak yolunda olan cemiyetimizin kuvvet-i gaip
etmesinden sevinecek olanlar eyyam-ı felaketimizde sevinmiş olanlardır ki bunları yakından en ziyade siz
gördünüz.
Yekvücut olarak cemiyetimize teveccüh ve itimat ettiniz ki buna layıktır ve layık olduğunu daima
faaliyetle isbat edecektir. Güzel İstanbul’a ve onun sebur, hamiyetli halkına bi-nihaye tahassür ve
muhabbet.”7
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Mehmet Âkif’in Miletvekili Adaylığı
Çok önemsenen İstanbul’daki seçimler için Âkif de taraf olmuştur. Millî Mücadele’deki bazı
dava arkadaşlarına kırgın ve arkadaşı Hasan Basri Çantay ifadesiyle “… ıstırabât-ı maddiye içindeydi.
Tek bir eve bile mâlik değildi. Hatta borçlanmış”8 bir halde İstanbul’a dönen Âkif, ülkesi ve insanı
için kendince bir çaba içinde olmuştur. Bu çabalardan biri de siyaset kurumu kanalı ile fikirlerini
hayata geçirmek istemesidir. Bu amaçla II. Meclis seçimlerine aday olmuştur.
Mehmet Âkif hakkında yazılan bir çok eserde, belki de süreli yayınları taramamaktan
kaynaklanan bir hata ile onun I. Meclis sonrası siyasetten elini ve eteğini çektiği bilgisi vardır. Bu
bilginin yanlışlığı sunduğumuz yazı ile ortaya konmuştur. Âkif, siyasetle doğrudan ilişkisi olmamakla
beraber toplumsal sorunlara ilgi duymuştur. Dönemin bütün aydınları gibi o da çöküş şartlarının yol
açtığı acıları derin bir şekilde yüreğinde hissetmiş ve çıkış yolları aramıştır. Âkif kendini feda etme
pahasına üzerine düşen vaizfeyi yapmak adına mebusluğa aday olmuştur. Bugün için anlam atfedilen
bir çok kişinin hayalini ve rüyasını süsleyen ve dünyevi olarak bir anlam taşıyan mebusluk o günün
şartlarında kazanım sağlayan bir sosyal statü aracı değildi. Tanin gazetesinin 17 Nisan 1923 tarihli
sayısında Meclisin o günkü gündemini nakleden “Mebusların Tekaüdlüğü” başlıklı yazıdan
anladığımıza göre milletvekilliği günümüzde olduğu gibi “süper emeklilik” “ballı maaş” gibi
yakıştırmalarla izah edilemeyecek durumdadır. Bu yazıya göre, eğer kişinin emekliliği hak etmesine
dair geçmişten bir hizmeti var ise mebusların buna istinaden emekli olacağı yazılmıştır. Diğer halde
mebusların vekilliklerinin ardından emekli olamayacakları belirtilmiştir.9 Bu durumda, Âkif’in,
milletvekilliğinin sosyal haklarından yararlanmak, mebusluktan maddi çıkar etmek ya da sosyal nüfûz
elde etmek amacıyla aday olduğunu iddia etmek ayakları yer basmayan iddia olur. Âkif’in bu
kaygıları olsa idi bir kısım arkadaşları gibi devrin iktidarının beklentileri istikametinde tavır takınır ve
istediği ilin istediği sırasından aday olup seçilerek Meclis’e girebilirdi. O, siyaseti ve toplumu dizayn
etmek isteyenlere karşı bir cevap verebilmek için belki de seçilemeyeceğini bile bile muhalif adaylar
arasında yarışa girmiştir.
Sosyal hadiselerde kalabalığa karışmak için herhangi bir özellik ya da çabaya gerek yoktur.
Kişi, kendini olayların akışına bırakırsa kalabalıklar içinde eriyebilir. Ancak bazı özel zamanlarda
yalnız ve dik durmak gereklidir. Bu tavır ise bedel ödemeyi gerektirir. Âkif bedel ödemek pahasına
da olsa mücadeleden geri durmamıştır. Bunu sonradan kapatılan Sebilürreşad dergisini yayınlamaya
devam edip Said Halim Paşa’nın devrin anlayışına reddiye sayılabilecek eserlerini yayınlaması ile
göstermiştir. O dönem esen pozivitist rüzgar ile dinin hayattan çıkarılmak istendiği bilinen bir
hakikattir. Bu yüzden Âkif, kendi değer yargılarımızın özünü oluşturduğunu düşündüğü İslam’ı
referans almanın bir kurtuluş çaresi olacağını düşündüğü için Meclis yolunu tercih etmiştir. Ancak
dönemin şartları gereği seçilememiştir.
İstanbul’da Seçim Süreci
Alınan seçim kararının ardından seçim takvimi belirlenmiş yeni seçimin iki ay zarfında ikmal
edileceği ve yeni mebuslar gelinceye kadar eski vekillerin görevlerine devam edeceği belirtilmiştir.
Seçim faaliyetleri, öncelikli olarak seçmen defterlerinin hazırlanması ve seçim heyetlerinin
oluşturulması ile başlamıştır. İki dereceli seçim yapıldığından önce “Müntehib-i Sani”ler seçilmiştir.
Müntehib-i sani seçimlerinde de gruplar adaylarını çıkarmış, kazananlar büyük oranda I. Grup’a bağlı
“Müntehib-i Sani”ler olmuştur. Tevhid-i Efkâr’ın 19 Haziran 1923 tarihli haberinde bu durum şöyle
geçmiştir: “Müntehabı Sani İntihabatı 17 Haziran’da bitmiştir.” “Heyet-i Teftişiye, umumi Müntehibi sani miktarlarını ber-veche-i ati tespit etmiştir. Beyoğlu’ndan 371, Adalar’dan 19, Makriköy’den 38,
Kadıköy’den 89, Üsküdar’dan 91, Bayezit’tan 161, Fatih’ten 338, Yeniköy’den 94,
Anadoluhisarı’ndan 74 olmak üzere umumi müntehib-i sani yekûnu 1.275’tir.” Son olarak da
müntehib-i saniler mebusları seçmiştir.10

8

Balıkesirli Haşan Basri Çantay, Âkifname (Mehmed Âkif), Ahmed Sait Matbaası, İstanbul, 1966, 226.
Mebusların Tekaüdlüğü, Tanin, 17 Nisan 1339 /1923, S. 186, s.2.
10
Şehrimiz Müntehab-ı Sani İntihabının Neticesi, Tevhid-i Efkâr, 24 Haziran 1339/1923, S. 3761, s.3.
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Mehmet Âkif Kaç Oy Aldı?
Dönemin sınırlı iletişim imkanları içerisinde bağımsızların aldıkları oylar matbuata farklı
yansımıştır. Bu durumu, zaten kazanamayacak olmalarından dolayı önem verilmemesi ya da
muhabirlerin dikkatsizliğine bağlayabiliriz. Seçim sonuçlarındaki tutarsızlıklardan biri de, bahsimiz
konu Mehmet Âkif için geçerlidir. Âkif’in aldığı oy ve seçim sonuçları 29 Haziran 1923 tarihli
gazetelere yansımıştır. Seçim sonuçları Tevhid-i Efkar, Vatan ve Vakit gazetelerinde diğerlerine göre
daha detaylıdır. Bunlardan Âkif’in içinde bulunduğu gruba yakınlık duyan ve neredeyse sözcülüğünü
üstlenen Tevhid-i Efkar gazetesine göre Müntehib-i sanilerden 8 oy almıştır. Vatan, Vakit gazetelerine
ve arşiv kayıtlarına göre göre ise birer oy almıştır. Tahminimiz Tevhid-i Efkar’ın sonucunun doğru
olduğu noktasındadır. Çünkü o dönemin katı basın kuralları içerisinde II. grubun aldığı oyların
azaltılarak yazılması mümkünken artırılarak yazılamayacağı aşikardır. Ama rakamlar ne olursa olsun,
sonuç itibariyle elimizde resmi tutanaklar olmadığından, mevcut belge ve bilgilerimizle Âkif’in aldığı
oylar dönemin matbuatına yansıyan şekliyle görüldüğü üzere net olarak bilinememektedir.
TEVHİD-İ EFKAR
Şair-i Azam Mehmet
Âkif 8

VATAN
Şair-i Azam Mehmet
Âkif 8

VAKİT
Şair Mehmet Âkif Bey
1

ARŞİV
Şair Âkif Bey11
1

İstanbul’un Yeni Vekilleri
Seçim 72 bölgede gerçekleştirilmiş ve sonuçda 287 milletvekili Meclise girmiştir. Bu seçimde
İstanbul mebusluğuna intihap olunan zevatın isimleri aşağıdadır:
1. 1.252 rey Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf
Beyefendi
2. 1.250 rey Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Vekili Müşir Fevzi Paşa Hazretleri
3. 1.239 rey İstanbul Mebusu Doktor Adnan Beyefendi
4. 1.239 rey Ordu Kumandanı Refet Paşa Hazretleri
5. 1.250 rey Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretleri
6. 1.237 rey Moskova Sefir-i Kebiri İstanbul Mebusu Muhtar Beyefendi
7. 1.234 rey Müverrih Abdurrahman Şeref Beyefendi
8. 1.230 rey Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dahiliye Vekili ve İstanbul Mebusu Ali
Fethi Beyefendi
9. 1.226 rey Donanma Kumandanı Hamdi Beyefendi
10. 1.225 rey Doktor Refik Beyefendi
11. 1.223 rey Sabık Nafia Müdir-i Umumisi Süleyman Sabri Beyefendi
12. 1.213 rey Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beyefendi
13. 1.202 rey İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyefendi
14. 1.133 rey Hariciye Vekaleti Müşavirlerinden Akçuraoğlu Yusuf Beyefendi
15. 1.181 rey İsmail Canbolat Beyefendi12

11

12

TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet arşivleri başkanlığı TBMM SM_213/1 [Belgeyi tarafımıza ulaştıran Sayın Murat Babuçoğlu
Beye teşekkür ederim.]
İstanbul Mebusları da Dün İntihab Edildi ve Kamilen Paşanın Namzetleri Kazandı, Tevhid-i Efkar, 29 Haziran 1339 /1923,
S. 3766, s. 1.
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Mehmet Âkif II.Meclis’e Giremeyince ne Yaptı?
II. Grup, ilk Meclisin son günlerinde seçime giden süreçte güçlü bir muhalefet haline gelmiştir.
Ancak ortak hareket kabiliyetine sahip olamayan II. Grup üyeleri seçimlere grup olarak girmemiş,
şartların aleyhlerinde olduğunu bildiklerinden ferdi olarak milletvekilliklerine başvurmuşlardır.
Dönemin hakim yapısı gereği kendilerini ifade edecek mecra bulamadıkları için siyasette
beklediklerini bulamamışlardır. Bu seçimde mebusların neredeyse tamamı I. Grup üyeleridir. Bu
seçim bir çok Kemalist araştırmacılar tarafından dahi “Güdümlü seçimler” olarak değerlendirmiştir.
Bu şartlar altında girilen seçime giden İstiklâl Marşı şairi, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın ifadesiyle
Millî Mücadele’ye derin çoşkunluk getiren Mustafa Kemal Paşa’nın çevresindeki ilk
“mücahit”lerdendir. Mehmet Âkif, 27 Mart 1923’te en yakın arkadaşlarından biri olan Trabzon
Milletvekili Ali Şükrü Bey’in, Muhafız Tabur Komutanı Topal Osman tarafından öldürülmesinden
sonra Meclis’ten iyice soğumuştur. Buna rağmen mücadeleden geri durmamıştır. Bütün bu olanlara
rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mebus olarak halka hizmet sunmak isteyen Âkif, diğer
muhalifler gibi bekledikleri sonuca ulaşamayarak fikirlerini farklı kanallar ile halka arzetmeye
çalışmışlardır. Seçimde istediğini bulamayan Âkif, hiç kimsenin başına kakmadan, övünmeden,
makam ve maaş beklemeden ve insanların kendisinden öyle bir şey beklemediği bir sırada, büyük
fedâkârlık, kahramanlık ve kısacası “büyük vatanseverlik”in değerini bilen tarih ve fikir adamları gibi
hiç tereddüt etmeden mücadelesine, ideallerine bağlılığınI sürdürmüştür. İşte Türkiye'nin buhranlı
günlerinde Âkif'in hayatı. İşte onun bu ülke için, bu vatan için, bu millet için yaptıkları. Türkiye'de
yaşayan farklı toplumsal kesimlerin her birinin onurunu gözeten bir birlikte yaşamanın, birlikte bir
millet teşkil etmenin felsefesi en güzel şekliyle Âkif'in söylemlerinde ifadesini bulmuştur. Türkiye'nin
son yüzyılda kaybetmiş olduğu ne kadar değer varsa tekrar bulması için baz alınacak en uygun
temellerden biri Âkif'in düşünceleridir. Âkif yaşadığı mütevazı, dürüst, fedakâr hayatıyla ve
alabildiğine şefkatli, diğergam kişiliğiyle hiç kimsenin rahatsızlık duymayacağı bir isimdir. Âkif'in
bıraktığı veya temsil ettiği miras, millet olarak yitip gittiğine hayıflanacağımız ne varsa onu yaşatmak
ve hayata esas kılmak adına çıkılan yolda ateşe su taşıyan karınca misali insanımız için yol gösterici
olacaktır. Âkif asla ümitsiz değildi; biliyordu ki, Asım’ın nesli bu milletin namusunu şimdiye kadar
çiğnetmedi ve çiğnetmeyecek. Ye’se düşmemek gerekirdi, “Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak”
korkaklıktan başka bir şey değildi onun nazarında.
Âkif’e Dair Sonsöz
Âkif hayatı boyunca belli ahlakî prensiplerin adamı olarak yaşamış, dostları arasında her zaman
dürüst ve sözüne güvenilir bir insan olarak kalmıştır. Bir karakter âbidesi olan Mehmet Âkif,
eserlerinde olsun, vaaz ve hasbihâllerinde olsun inandığından başka bir şeyi milletine telkin
etmemiştir. Cumhuriyet’in kurucu kadrosunda Mehmet Âkif’le fikri yapısı örtüşmeyen insanların
varlığı inkâr edilemez bir gerçektir. Bu kişilerin Mehmet Âkif gibi farklı görüşlere sahip olanlara
“mahalle baskısı” uygulaması da muhtemeldir. Yakın dostu Şefik Kolaylı’nın Âkif’in ağzından
naklettiğine göre Âkif’in peşinde hafiyeler vardır ve geçimini sağlayacak herhangi bir maaşı ve geliri
de yoktur. Buna rağmen o, fikrini ulaşabildiklerine iletmek için şartları zorlamış ve milletvekilliğine
aday olmuştur.
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KIRIM MİLLİ MARŞI VE KIRIM TÜRKLERİNİN
MİLLİ KİMLİK İNŞAASINDAKİ ROLÜ
Tamila SEITYAGYAEVA

Giriş
Her ulusta, şan, şeref, haysiyet ve adalet, hayaller ve umutlar için tüm dürtüler ve özlemler,
ifadelerini ulusal bir fikir biçiminde bulur ve bir tür ulusal bayrak haline gelir. Ama bu bayrak elinden
düşerse, o zaman milli şuur, şan ve şeref, umut ve beklentiler ayaklar altına alınır, haysiyet aşağılanır.
1783'te Rusya'nın cennet gibi vatanımızı sinsice fethetmesinin bir sonucu olarak, yüzyıllar
boyunca büyük bir bayrak, umutlarımız ve ideallerimiz bataklıkta çiğnendi ve Rus adamlarının kirli
elleri tarafından saygısızlık edildi.
Bir asırlık baskı ve sömürüden sonra milletimizin küçük bir nuru var - ünü dünyanın dört bir
yanına yayılan önemli bir aydın İsmail Bey Gaspıralı oldu.
Kırım Tatarlarının uyanış dönemi, İsmail Gaspıralı'nın kişiliğiyle ve gerçekleştirdiği son derece
yoğun faaliyetle bağlantılıdır. İsmail Gasprinsky'nin ölümünden sonra yükü Noman Chelebicihan'ın
omuzlarına yüklendi. Аma ulusal uyanış ve ulusal dava için savaşmak için farklı bir yola girmek
zorunda kaldı. Noman Celebicihan, İsmail Gaspıralı'nın Kırım Tatarlarını cehalet ve tiranlıktan
kurtarmanın tek yolunun bağımsızlıktan geçtiği görüşünü paylaştı. Düzenli olarak “Terсiman” okuyan
genç Noman, ulusal cehaletteki baskı ve tiranlığın ana nedenlerini gördü.
1906'da Noman Çelebicihan amcalarının da yardımıyla İstanbul'a gitti. Orada, önce Atbazar'da,
sonra Karagumryuk'ta fakir bir öğrencinin hayatını yaşamaya başladı. İstanbul'da önce Mercan
Lisesi'nde, ardından dini bir kurumda okudu. Hukuk alanında uzmanlaştı.
Noman Chelebicihan Karagumryuk'ta yaşadı, Kırım'dan diğer birkaç öğrenciyle birlikte bir oda
kiraladı. Ünlü Kırım Tatar şairi ve halk figürü Şevki Bektore, Noman Çelebicihan'ın İstanbul'daki
hayatına dair ilginç hatıralar bıraktı: “Kendisiyle 1908'de tanıştım. Arkadaşlarından ne kadar farklı
olduğu, onların üzerinde yükseldiği hemen fark edildi. Düzgün giyinir, düzeni severdi. Son derece
ahlaklı ve tutumluydu. Sigara ve alkol kullanmazdı. Zaman kaybetmedi, çok okuyup çok çalıştı”.
Noman Chelebicihan, eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etti. Keskin
zekası, Vatana, millete ve anadiline olan samimi ve sınırsız sevgisi, yargıların olgunluğu ile kısa
sürede tanınır ve kendini İstanbul'da başlayan Kırım talebeleri arasında bulmuştur. 1908'de İstanbul'a
okumak için gelen kendisi gibi genç Kırım Tatarlarından oluşan bir cemiyet kurdu. Bu örgüte "Eğitim
Kırım Tatar Gençleri Derneği" adı verildi.
O dönemde İstanbul'da okuyan Noman Çelebicihan ve genel olarak Kırım Tatar gençliği, asıl
amacı anayasayı restore etmek olan 1908 Türk Devrimi'nin etkisiyle özgürlük ve devrim hakkında
fikirlere sahipti. Devrimci atmosfer, devrimci fırtınalar, Kırım Tatar gençliğinin düşüncelerine tazelik
verdi, bu gençlerin temsilcileri, kırgın milletlerinin kaderini iyileştirmek için savaşmaya kararlıydı.
1909 yılının sonunda İstanbul'da Noman Çelebicihan'ın önderliğinde bir yeraltı Vatan grubu
kuruldu. Noman Çelebicihan liderliğindeki çemberin üyeleri, Kırım'ı kurtuluş yoluna çıkarmak için
tarihi ve siyasi konularda şiirler, hikayeler, makaleler yazdılar.
Yazılan her şeyi mektup şeklinde Kırım'a göndermeye başladılar. Kırım'da bu tür çalışmalara
ihtiyaç çok büyüktü. Bu durum nedeniyle Vatan çevresi üyeleri bir matbaa satın aldı. Noman
Chelebicihan, bu makineyi Karagümryuk'taki bir odaya taşımayı ve gizlice aktif bir yayıncılık
faaliyeti başlatmayı başardı. Matbaanın ortaya çıkmasından sonra Vatan çevresinin faaliyeti
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yoğunlaştı. Noman Chelebicihan'ın inisiyatifiyle çevre, Rusya'nın baskısı altındaki diğer Türk
halklarının göçmen çevreleriyle yayınlarına dikkat etmek için bağlantılar kurmaya başladı. Kırım
Tatarı öğrencilerinin faaliyetlerine katılan ve özellikle Vatan'ın çevresinde bulunan Noman
Çelebicihan, daha da fazla deneyim kazandı, siyasi bilgisini artırdı, güçlendirdi, liderlik nitelikleri
ifade edildi, bir temel kazandı.
25 Mart 1917'de Simferopol'de iki binden fazla kişinin katıldığı bir kongre düzenlendi. Noman
Çelebicihan, aslında sadece Kırım'ın değil, Batılı Müslümanların da (Polonya, Litvanya) müftüsü
seçildi. Bu gerçek, Rusya Geçici Hükümeti tarafından doğrulandı. Noman Çelebicihan'ın müftü olarak
seçilmesi tarihi bir tesadüf değildi. Derin bir dini bilgiye sahipti, yüksek eğitimli bir adamdı.
Kendisiyle konuşanlar onun akıllı olduğunu, sağlam temellere dayalı bilgiye sahip olduğunu, geleceği
görebildiğini, genç olmasına rağmen dengeli ve cesur düşüncelerini dile getirdiklerini söylediler.
Noman Çelebicihan'ın reformist dünya görüşü ve pratik faaliyetleri dikkate alındığında
karşılaştığı sorunlar ve görevler arasında kadın erkek eşitliği sorunu da vardı. Noman Çelebicihan
kadınları siyasi olarak örgütlemeye çalıştı, kadınları ulusal harekete katılmaya, aktif olmaya teşvik
etti. Kırım genelinde kendini göstermeye başlayan kadın komitesinin faaliyetleri, Noman
Çelebicihan'ın yakından ilgilendiği, kadın hareketinin koruyucusu ve kadın çıkarlarının savunucusu
olarak görev yaptı.
Geçici Hükümetin düşüşünden bir ay sonra 9 Aralık’ta (26 Kasım, eski tarz), modern tarihte ilk
Kırım Tatarları Kurultayı Bahçesaray'daki Han Sarayı'nda açıldı. Chelebicihan, Başkanlık Divanı'na
seçildi. Konuşmaları, Kırım tartışmalarının genel havasını belirledi. Yazının başında birinden alıntı
yapılmış, işte diğerinden bir pasaj:
“Kırım yarımadasında çok güzel güller ve farklı renk çiçekler var. Bu güllerin ve çiçeklerin her
birinin kendine özgü güzelliği ve kendine has hoş aroması vardır. Kurultay'ın görevi tüm bu harika
çiçekleri tek bir bukette toplamaktır. Tatar Kurultayı sadece Tatarları kastetmez, görüşleri diğer
milletlere de yöneliktir ve yüzyıllar boyunca Tatarlarla dostane bir kardeşlik hayatı yaşamıştır...
Tatar halkı her milletin haklarını tanır, tanır ve her zaman tanıyacaktır. Tatar Kurultayı, Tatarların
umut ve fikirleriyle birlikte Kırım'da onlarla birlikte yaşayan diğer halkların da fikir ve umutlarına
saygı duyacaktır. Kurultay, bu halkları birlikte çalışmaya ve herkes için ortak faydalar elde etmeye
davet edecektir."
Kurultai 18 gün oturdu ve "Avrupa'nın en kültürlü halklarının utanmayacağı bu tür yasaları kabul
edebildi." Çalışmanın son günü olan 26 (13) Aralık'ta Kırım Halk Cumhuriyeti ilan edildi, Anayasası
onaylandı ve ulusal hükümet olan Rehber seçildi. Cumhuriyetin Başbakanı ve Adalet Direktörü olan
Chelebicihan'dı. Dönemin basınının “Kırım Cumhurbaşkanı” olarak adlandırdığı kişi, seçim gününde
her zaman olduğu gibi, Avrupa kesimli lacivert bir takım elbise ve geleneksel bir Kırım Tatar siyah
şapkası giymişti.
Ocak ve Şubat 1918, Kırım tarihinin en gergin dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Ocak
ayının başında, kanlı bir Bolşevik dalgası Sevastopol'ü süpürdü ve yoluna çıkan her şeyi süpürdü,
Simferopol'e ulaştı ve onu her yöne sarmaya başladı. Ocak ayının ilk günlerinde kitlesel tutuklamalar
başladı. 2 Ocak'tan itibaren bir yanda Bolşevikler, diğer yanda Kırım Tatar ulusal hükümeti arasında
yarımadada bir iktidar savaşı patlak verdi.
Yarımadadaki durum giderek kaotik hale geldi. 13 Ocak'ta Kırım Tatar parlamentosu olağanüstü
bir toplantı yaptı. Noman Chelebicihan durumun ciddiyetini gizlemedi. Türkiye'ye gitmek ve oradan
Kırım için savaşmak gerekiyordu. Ancak Kırım'daki kaos durumu buna izin vermedi. Bolşevikler
Simferopol'ün eteklerini çoktan işgal etmişti.
Noman Chelebicihan tutuklanarak Sevastopol'a götürüldü, 22-23 Şubat gecesi denizciler
Sevastopol hapishanesine girdi. Tutsaklar yatacaktı. Uyandırıldılar. Olay netleştikten sonra ayağa
kalkıp cellatlarla birlikte gittiler, hapishane avlusunu çevreleyen duvarın yanında durdular, başlarını
kaldırıp gökyüzüne baktılar, sırtlarına kurşunlar saplandı ve birer birer yere düştüler... Noman
Chelebidihan ve diğer mahkumların cesetleri Karadeniz'e atıldı.
Ünlü politikacı, büyük reformcu ve parlak hatip Noman Chelebicihan böyle öldü ve onunla
birlikte Kırım'da demokrasi ve cumhuriyetçilik fikri on yıllardır Karadeniz'in sularına gömüldü.
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1944’te Kırım Tatar halkının tamamı neredeyse komünist totaliter rejimin kurbanı oldu. Ama
müftünün ve şairin kendisinin de dediği gibi, "Bütün bölgemizi ateşe verebilirler ve tüm malımızı yok
edebilirler ama Kırımların inancını yok edemeyecekler."
Noman Chelebicihan'ın ‘Ant etkenmen’ şiiri Kırım Tatarlarının milli marşı oldu.
Ant etkenmen
Ant etkenmen, tatarlarnıñ yarasını sarmağa,
Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin?
Onlar içün ökünmesem, qayğurmasam, yaşasam,
Yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın!
Ant etkenmen, şu qaranğı yurtqa şavle serpmege,
Nasıl bolsun iki qardaş bir-birini körmesin?
Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam,
Közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan bolsun!
Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege,
Bilip, körip milletimniñ közyaşını silmege.
Bilmiy, körmiy biñ yaşasam, Qurultaylı han bolsam,
Yine bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.
SONUÇ
Kırım Tatar halkına yönelik böylesine kanlı bir saldırı, özellikle Noman Çelebicihan'ın barbarca
öldürülmesi başta olmak üzere işlenen mezalim tüm Türk dünyasını sarsmış ve çok sayıda protesto
notasına neden olmuştur. Rusya ve Sibirya'nın ulusal Müslüman örgütleri, Petrograd Müslüman
topluluğu ve Polonya, Litvanya, Belarus ve Ukrayna'nın Tatar dernekleri protesto notaları imzalayarak
merkezi Bolşevik hükümetine gönderdi.
Noman Çelebicihan'ın suikastı ile bağlantılı olarak, şehadetiyle bağlantılı olarak, başka bir
gerçeği, gerçekten trajik bir vakayı daha saymamak elde değil. Böylece, 1917'nin ortalarında, Noman
Çelebicihan' Kazan'da İdel-Urallar Müftüsü Alimjan Barudi ile bir araya geldi. Barudi ona dedi ki:
"Cenâb-ı Hak sana zenginlik, eğitim ve umumi şeref verdi. Sana Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, sana çok
daha büyük bir şeref vermesini - ümmetin uğrunda şehit olarak ölmeni dilerim. Bu, bir insanın bu
dünyada sahip olabileceği en büyük umuttur."
Milleti uğrunda şehit olan Noman Çelebicihan, "o ölmedi, kıyamete kadar halkın kalbinde
yaşayacak."
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HAKKA TAPAN TÜRK MİLLETİNİN GURURU: İSTİKLAL MARŞI
Tugay ÇÖMEZ

Giriş
Bir şahsın tarihte kendisine yer bulabilmesi için sıradan insanlarda olmayan birtakım özelliklere
sahip olması ve bu özellikleri sayesinde içerisinde yaşadığı toplumun tarihine olumlu yönde etki
edecek önemli işlere imza atmış olması gerekmektedir. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy’u
değerlendirmeye aldığımızda düşünceleriyle, düşüncelerini eyleme dönüştürüp tarihimizde Türk
milletinin bekasını koruma amacı içinde olması sebebiyle bu çerçevede değerlendirebiliriz. Mehmet
Akif, insanın bulunduğu her ortamda insanlık adına hizmet etmekten başka bir ideali olmayan bir
eğitimci olarak tarif edilebilir. Çünkü Akif, aile içinde çocuklarının eğitimli bir birey olmasını isteyen
eğitici bir babadır eğitim kurumlarında dil öğreten profesyonel bir öğretmendir, köy ve kasabaları
dolaşıp daha verimli hayvan üretmeyi öğreten bir veteriner-halk eğitimcisidir, camilerde insanları
aydınlatmak üzere vaazlar veren bir aydındır, İstiklal Savaşı’nda halka ne yapması gerektiğini anlatan
ve neticesinde mücadelesini istiklal marşı gibi değeri paha biçilemez bir eserle süsleyen mücadele
adamıdır. Kısacası o, eğitimde bir takım ilkeler koymuş bir eğitimci, Türk halkını insanlık değer ve
verimliliğinin zirvesine taşımak isteyen bir eğitim uygulayıcısıdır.(Özgen 2013:3)
Akif tarihte kendisine ebediyete kadar yer bulacak bir yazardır ve yine tarihimizde ebediyete
kadar var olacak olan Türk milletinin sembolü olan İstiklal Marş’ımızı Türk milletine armağan
etmiştir. O,istiklal marşımızı, Millî Mücadele’miz devam ederken o mücadeleyi yürütenlerin
iradesiyle ortaya koymuş bir yazardır.Akif’in o dönemde içinde bulunduğu Millî Mücadele hareketi;
askerî cephede devam ettiği kadar haberleşme, iletişim, uluslararası hukuk, diplomasi, sanat
alanlarında devam etmesi gerekiyordu ve Akif çalışmaları ile bu görevi üstlenmiştir.(Akkoyun
2020:37).Akif yine o dönemde olup bitenleri basın yayın yoluyla Türk halkına duyurmak istemiş
Ankara‘ya gelir gelmez Hacı Bayram Camiinde vaaz vermeye başlayarak düşüncelerine eyleme
geçirmek isteyerek, Sebilürreşad dergisini Ankara‘da çıkarmaya devam etmiştir. Eskişehir, Konya,
Kastamonu, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon, Antalya ve çevrelerini dolaşarak verdiği vaazlar ve
yaptığı konuşmalarla halkı Millî Mücadeleye katılmaya çağırmıştır. Savaş boyunca cephelere gidip
konuşmalarıyla gâzîlere moral vermiş. Bilhassa Ekim-Aralık 1920‘de Kastamonu ve civarını dolaşıp
halkı aydınlatması ve Nasrullah Camiindeki vaazları halkın şevkle Millî Mücadeleye katılmasında çok
etkili olmuştur. Sebilürreşad‘ın üç sayısı Kastamonu‘da basılmıştır binlerce basılan bu sayılarda M.
Âkif‘in yaptığı konuşmalar yayımlanıp Anadolu‘ya ve cephelere dağıtılmıştır.(Yüce 2016:5).
Yazıldıktan bir süre sonra Türk halkına ve Türk ordusuna dağıtılan ölümsüz bir eseride İstiklal
Marşıdır. Kan ve barut kokuları içinde, cephelerden top sesleri gelirken, marşı dinleyenlerin tenlerine
barut kokusu sinmişken, tüm millet varlıkla yokluk arasındaki çizgide büyük bir gerilim
yaşamaktayken yazılan İstiklal Marşı birçok zaferleri, fedakârlıkları, acı olayları, hayalleri ve milletin
ideallerini içinde barındırması yönüyle milletin yaşantılarından, ortak paydalarından doğmuş, millet
olma bilincini en derin şekliyle hissettiren en önemli değerlerden biri olmuştur.(Arslan 2013:736)
Türk tarihinin müstesna şairi, fikir adamı ve en dikkate değer vatansever şahsiyeti, ahlâk ve dava
adamı merhum Mehmet Akif Ersoy “vatan türkümüz” olan ve kahraman Türk ordusuna hitaben
kaleme aldığı İstiklâl Marşı’nda Hakk’a, bayrağa, bağımsızlığa, birlik ve beraberliğe duyduğu inancı,
güveni istiklal marşında anlatmaktadır.(Sosyal 2010:210).Türk millet için yazılan Ulusal marşımız, bir
milletin hem edebiyatı hem sosyolojisi, hem tarihi hem de müziği ile yakından ilgilidir. Kaynağını
milli destanlardan alan marşlar, o milletin ürünleridir. Ülkelerin ulusal marşları, diğer uluslarla olan
ilişkilerde bağımsızlığı simgeleyen en önemli öğelerdendir. Ulusal marşlar, bir milletin her ferdince
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bilinmesi gerekmektedir. Tarihimizi, bayrağımızı, bağımsızlık mücadelemizi nasıl küçük yaşlardan
itibaren öğreniyorsak ulusal marşımızın da küçük yaşta öğrenilmesi önem taşımaktadır. Ulusal
marşların her bir sözü tarihimizde yatan bir destanı işlemektedir ve bu sözler millet olarak ortak
değerlerimizdir. Ulusal marşlar, ülkelerin uluslararası camiada bağımsızlıklarının ve gücünün simgesi
olan, halk tarafından benimsenen ve devlet tarafından onaylanan, genel olarak bestelenmiş ve çeşitli
etkinliklerde seslendirilen müzik olarakta ifade edilmektedir. İstiklal marşları, milletlerin yaşadıkları
anlamlı, tarihi anlarını; özellikle o anlardaki ·duygu, düşünce ve değerlerini yansıtırlar. Bu bakımdan
istiklal Marş’ımız apayrı bir konuma sahiptir ve bugün Türk milletinin topluca, hep bir ağızdan ve
yüksek sesle okuduğu iki önemli metin vardır: Birisi, dinî kimliğimizin simgesi olan, bayram
namazlarında okuduğumuz bayram tekbirimiz, diğeri de bütün resmî toplantılarda hep bir ağızdan
okuduğumuz ve millî kimliğimizin belgesi olan İstiklâl Marşımızdır. Dolayısıyla biz, hem Müslüman
hem Türk’üz. Türk-İslam medeniyetinin çocukları olan Türk milleti, bu iki temel değerinden asla
vazgeçmeyecektir. Biz, millet olarak tarihsel yolculuğumuzu Müslüman ve Türk kalarak devam
ettirebiliriz. O yüzden Türk-İslam kimliğimiz ulusal marşlarımıza sıkı sıkı sarılarak sahip çıkmalıyız.
Ulusal marşlarımız toplum olarak hep birlikte yaşadığımız derin anlamlı, acı, gözyaşı dolu anların
ifadesidir. Anlamlarını, toplumca girişilmiş, toplumun tüm bireylerini etkileyen, sarsan, üzen,
sevindiren, gururlandıran olaylardan alırlar. Bizim ulusal marşımız olan İstiklâl Marşının, anlamı, özü
bakımından bizi Kurtuluş Savaş’ımızın zor, acılı, bunalımlı, ama umut dolu günlerine götürür.
Cumhuriyetimizin kuruluşunda, bağımsızlığımızın kazanılışında kahraman ordumuzun ve ulusumuzun
yaşadığı coşkun duyguları ifade eder.
Vatan ve Millet Sevdalısı Mehmet Akif Ersoy
Yazmak ve yazdıklarıyla halkını aydınlatmak aydın sorumluluğunun en önemli şartlarından
birisidir. Yazmak ve yazdıklarıyla yön göstermek, toplumun bilinçlendirilmesi anlamına gelir. Bu işe
öncülük edenler aydın veya entelektüel olarak adlandırılan kişilerdir. Yakın tarihimizde bu tanıma
yakışan bir isim olan Mehmet Âkif, kan kökeni itibariyle baba tarafından Arnavut’tur. Türk-İslam
kültürüyle yetişmiş, kişiliği, kimliği, kültürü bu topraklarda şekillenmiş, bu toprakları ve bu milleti
benimseyerek kendini Türk hissetmiş ve öyle kabul etmiştir. O, kültürel, sosyolojik, tarihî ve dinî
anlamda bir Türk Milliyetçisidir. Âkif, Türk-İslam kültürünün yoğurduğu bir asil Türk evladı olarak
tüm Müslümanları tek bir millet olarak görmüş, bu anlamda İslam Milliyetçiliği yapmış, hayatını buna
adamış bir insandır.
Toplumuna yön vermiş, milletini tutumu davranışı ve yaptığı işlerle etkilemiş her simanın
özelliği olan sorumluluk ve fedakârlık duygusu, bencillikten uzak olma, idealleri uğruna her şeyi göze
alarak büyük fedakârlıklar gösterme gibi kişilik yetileri Mehmet Akif için diğer söz konusu olan
yakıştırmalardır.(Pırlanta 2017:43)
Mehmet Akif', Osmanlı devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuş
devresine rastlayan bir dönemde yaşamıştır. Bu zaman kesitinde, aydınlar, devleti yönetenler ve halk,
maddi ve manevi arayış içindedir. Fransız devrimi ve onun meydana getirdiği çeşitli düşünce akımları
sonrasında, ekonomik, endüstriyel, siyasi ve bilimsel başarılar ortaya çıkmıştır. Bu başarılar, Batı'nın
İslam toplumlarını sömürme isteklerini artırmıştır. Bunun sonucu olarak da her taraftan işgal ve
saldırılar başlamıştır.(Bilgiz 2009:12).Böyle bir kargaşıklığın içinde Kökeni, ırkı ne olursa olsun bu
vatanda yaşayan herkesi Türk milleti şemsiyesi altında değerlendiren Âkif’e göre Türk milletinin tek
kurtuluşu Kuran’ın ipine ve milletinin bayrağına sımsıkı tutunarak doğruluk ve ahlâkla cihat
meydanlarında sağlam bir şekilde yer almak, yurdu alçakların eline bırakmamaktır.(Alev 2014,17)
Hemen hemen her alanda Türk milleti adına hareket eden Mehmet Akif Ersoy, edebiyat alanında
ön planda olan 20. yüzyılın Türk edebiyatı ve fikir dünyasının en önemli isimlerindendir. Türk
edebiyatı ve Türk şiirinin olduğu kadar Türk siyaseti ve düşüncesinin de önemli bir ismi olan Âkif,
“Müslüman Doğu’nun, Batı uygarlığının belirlediği çağdaşlık düzeyinin gerisinde kalmasını” eleştirir;
“Batı’nın ilim ve teknolojisini alarak Müslüman Doğu’nun hak ettiği konuma yükselmesi gerektiği”
düşüncesi ile “Müslüman Doğu ile Batı’yı kendi inanç ve kültür potasında eriterek ‘öz’ hâline
getirdiğini” gösterir. Kaleme aldığı “İstiklâl Marşı” bu durumun somut ve özet bir yansıması
niteliğindedir.(Koçyiğit 2014:214)
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Mehmet Akif sporun da insan eğitiminin bir parçası olduğuna inanan bir aydındı. Koşma, gülle
atma, yüzme ve ata binme gibi sporlarla meşgul olmakla birlikte güreş sporunun onun hayatında ayrı
bir yeri vardır. Onun güreşe ilgisi kendinden birkaç yaş büyük olan mahalle arkadaşı Kıyıcı Osman
Pehlivan vasıtasıyla gelişmiştir. Mehmet Akif mahallede, okulda hatta yakın çevredeki köy ve
kasabalarda güreş müsabakalarına katılmıştır. Onu güreş sporuna dönemindeki güreşçilerin ahlaki
değerlere bağlılığı yaklaştırmıştır. Çünkü ona göre pehlivanlar “içki bilmez” ve “yanlış yola sapmaz ”
temiz insanlardır. Kendine göre gençliğinde zararlı alışkanlıklardan sporculuğu ve dindarlığı
sayesinde uzak kalabilmiştir.(Özgen 2013:13)
Akif eğitim hayatında başarılı olduğu kadar yazarlık alanında da önemli adımlar atmıştır henüz
on yedi yaşında iken ilk şiir denemelerini kaleme almıştır.Zamanla da Akif’in ruhunda Doğu ile Batı
kültürlerini içselleştirildiğine vurgu yapılır. Gençlik yıllarında divan edebiyatını da yakından tanıyan
ve gazellere de yer veren Akif’in süreç içinde kendi üslubunu oluşturduğundan bahsedilir. Akif, ilk ve
orta eğitiminin ardından Baytar Mektebi’nden mezun olmasının uzantısıyla tabiatla da iç içe olmuştur.
Şiirlerinde realist yaklaşımla ülkeler, şehirler, sokaklar, mahalleler, anıtsal eserler, sosyal yaşam,
kadın – erkek – çocuklar ve yaşlılar ağdasız bir ifadeli anlatımla ön plana çıkarılır.(Müderrisoğlu
2016:201)
Safahata Yakından Bakış
İnsanın tembellikten uzaklaşıp çalışkanlık göstermesini ahlâkî bir erdem olarak tanımlayan ve
İnsanın yaradılış itibariyle meleklerden bile daha yüce olduğunu vurgulayan Akif in hayatını biraz
daha yakından tanımak için, büyük eseri olan Safahat’i incelemek yerinde olacaktır. Safahat, Akif’ in
yedi kitabının birleşmesinden oluşmuştur ve sırasıyla şu şekildedir.(Durak 2016:164)
1-Safahat: 191l'de yayınlanmıştır. Bu eserdeki şiirlerin çoğu 1908'den sonra yazılmış ve
Sebilürreşad’da yayımlanmıştır. Mehmet Akif in hacim bakımından en geniş eseri olan bu kitapta yer
alan başlıca şiirler Hasta, Küpe, Meyhane, Seyfi baba gibi sosyal konulu şiirlerdir. Birer manzum
hikâye türünde olan şiirlerde, fakir, kimsesiz, yardıma muhtaç, acınacak durumda olan şahıslara yer
verilmiştir.
2-Süleymaniye Kürsüsünde (1912): Eser uzun bir manzumeden ibarettir. Eserde, Türkistanlı
idealistlerden Abdürreşid İbrahim Efendi'nin vaazı anlatılır.
3-Hakkın Sesleri (1913): Mehmet Akif in en verimli yıllarında yazılan eserlerinden
üçüncüsüdür. Bir şiirinin dışındaki tüm şiirler ayrı ayrı isimlendirilmiş bir hadis ile Kurân-ı Kerim'den
bazı ayetler alınarak bunların meali verilmiş, sonra üzerinde durulmak istenilen konu ele alınmıştır.
4-Fatih Kürsüsünde (1914): Uzun bir manzume olan bu eser şekil ve muhteva bakımından
"Süleymaniye Kürsüsünde" isimli eseri hatırlatır.
5-Hatıralar (1917): "El-Uksur'da", "Berlin Hatıraları", "Necid Çöllerinden Medine'ye" isimli
manzumeler eserde yer alan başlıca şiirlerdir. "Berlin Hatıraları" adlı manzumede Akif in gezip
görerek tanıdığı Batı ile vatanı olan Doğunun karşılaştırmasını yapar.
6-Aşevi (1924): Asım, Mehmet Akif in en uzun manzumesidir. Tamamı 2292 mısra olan eser
esas itibariyle Köse İmam ile Hocazade arasındaki konuşmalardan meydana gelir. Köse İmam Akif in
hocası Hocazade ise bizzat kendisidir. Hikâyeye adını veren Asım ise Köse İmamın oğludur.
7-Gölgeler (1933): Bu kitapta yer alan şiirlerin çoğu daha önceleri yazılmış olup kitaplarına
girmeyen şiirleridir. Bülbül, Leyla gibi şiirler eserdeki başlıca şiirlerdir. Akif in son zamanlarında
yazdıklarında, beklediği idealden uzaklaşmasının verdiği bir duygu ile buruk bir acının yer aldığı
görülür.(Özdarendeli 2007:214)
Âkif, fikir üreten ve analitik düşünen bir aydındır. O, “şiirle düşünmeyi edebiyatımıza sokan
hemen hemen tek şairdir. Safahat, bir toplumun bir ömür boyu başından geçenleri şiirle anlatan bir
eserdir. Âkif, eseriyle cemiyetle içli dışlı olur. O bu yönüyle tektir. Modern Türk edebiyatında realist
bakış açısıyla samimi dünya görüşünün temsilcisidir.(Yüce 2016:131)
Safahati kaleme almakla gelecek nesiller adına değerli bir eser bırakan Mehmet Âkif, Birinci
Dünya ve İstiklal Savaşı esnasında da bütün Anadolu ve Rumeli’yi gezmiştir. Bunun nedeni, işgalden
başka hiçbir şey düşünmeyen zalim düşmanlara karşı her zaman mazlumun yanında olan Müslüman
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kitleyi ayaklandırmaktır. Âkif, bunun için bilhassa Milli mücadele öncesinde İstanbul’da, Millî
Mücadele esnasında ise, Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde camilerde hitap ettiği halkı savaşa davet
etmiştir.
Mehmet Akif bir anlamda İslam’la Türklüğü vatan mücadelesinde bir araya getirmeye çalışmış,
en geniş milli birliğin din ve dil birliğinin kaynaştırılması yoluyla olacağını düşünmüş olmalı ki
kendisiyle yapılan bir mülakatta benim nezdimde iki şey mukaddestir: bunlar ‘’Din ve dil”
demektedir. Dolayısıyla Türk-İslam sentezinin nüveleri ve felsefi paradigması Akif’te cisimleşmektedir denilebilir. Mehmet Akif, yazdığı İstiklal Marşı’nda iki defa ırkım kelimesini dört defa da
milletim kelimesini kullanır. Kendisi Arnavut olduğu halde ırkım kelimesini kullanması millet
kelimesinin ırk kelimesini kapsadığını da göstermektedir.(Özdabak 2017:25)
Akife göre millet en kısa ifadesiyle tarih ve toprak şuurudur.” Milliyetçilik ise, millet hayatını
oluşturan bütün değerlerin, temellerin, millete hayat katan bütün kaynakların, vatanın, tarihin, dilin ve
dinin herhangi bir yeniliğe feda ve terk edilmemesidir. Binaenaleyh, Mehmet Âkif”in milliyetçiliğini,
tarih ve toprak şuurundan ayırmak mümkün değildir. O, tarih, mazi, mefahir ve ecdat duygusunu
bütünüyle ruh yapısına katmıştır. O, dinle ilgisi olmayan bir milliyetçilik anlayışına şiddetle karşıdır.
O’nun milliyetçiliğini dindarlığından, dindarlığını da milliyetçiliğinden ayırmak mümkün değildir.
Âkif’te din ve millet, ayrılmaz bir terkip oluşturmaktadır.(Bilgiz 2009:13)
Âkif’in eserlerinde medeniyet kavramına bakışıda dikkat çekmiş onun gözünde medeniyet,
tezahürünü sadece kişinin fiziki ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemle değil, aynı
zamanda manevi, ahlâkî ve metafizik değerlerini de barındıracak bir boyutta, İslâm medeniyet
telakkisine uygun bir muhtevayla ele alınmaktadır.(Durak 2016:158)
Türk dünyasının büyük şairi Mehmet Akif Ersoy’un medeniyet anlayışında iki yön önem
taşımaktadır. Bunlardan birincisi insanın gerçek değerinin kazandırıldığı, yüceltildiği bir kültür ve
medeniyet zihniyetinin topluma kazandırılması; diğeri ise Batı medeniyetinin ulaştığı bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin yakalanmasıdır. Safahat’ın altıncı kitabında yer alan Âsım nesli ideali bunu
yansıtmaktadır.(Durak 2016:159)
Mehmet Akif Ersoy sadece şair olmayıp aynı zamanda düşünür, veteriner, öğretmen, vaiz, hafız,
Kur'an mütercimi, milletvekili, şair, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın güfte
karıdır. "Vatan şairi" ve "Milli Şair", “İslam Şairi” unvanları ile anılır. Çanakkale Destanı ve Bülbül
en önemli eserlerindendir. Mehmet Âkif, Akif, “- İstiklal Marşı benim değil, milletimindir”, diyerek
İstiklal Marşı dışındaki şiirlerini “Safahat” adlı tek eserinde toplamıştır. Milli Şair, toplumun
kurtuluşunun yolunun ahlaklı ve faziletli gençler yetiştirmekte geçtiğini belirtir. Yeni kuşaklar
Mehmet Âkif’i çok kere bir yönüyle tanımaktadırlar: İstiklal Marşı şairi Mehmet Âkif. Hâlbuki o, yeni
kuşaklar tarafından örnek alınması gereken bir şahsiyettir
Tâhir Efendiden ilk dini bilgileri alan, fıkıh ve akaid alanında gelişme sağlayan Mehmet Akif
(Özdabak 2017:20) bir dönem siyasi faaliyetlerde de bulunmuştur. Dolayısıyla fikriya-tında,
edebiyatında ve özellikle milli mücadele dönemindeki faaliyetlerinde mücadelesinin merkezine din,
millet ve vatan gibi değerleri yerleştirmiş, siya-setin bu kavramlara hizmet etmesi gerektiğini düşünen
bir edip ve şairdir
Bu açıdan bakıldığında Mehmed Akif’in hayatında bir kaç önemli aşama bulunmaktadır.
Bunlardan birisi Mehmed Akif’in Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde özellikle Anadolu dışında yürüttüğü
faaliyetler, bir diğeri kısa bir dönem İttihat ve Terakkiye katılması ve sonuncusu ise Burdur mebusu
olarak TBMM çatısı altında bulunması zikredilebilir. Bütün bu mücadele içerisinde Mehmed Akif
günlük siyasi çekişmelerin içinde olmamış, siyaseti bir çıkar elde etme vasıtası olarak kullanmamış,
milletvekili olduğu dönemde dahi siyasi çekişmelerden uzak durmayı tercih etmiştir.(Çarkçı 2020:12)
1935 senesinde rahatsızlanan ve Mısır Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne yazmış olduğu
dilekçesinde istihkakının Mısır el-Ehlî Bankası’na aktarılmasını isteyen Akif'in hakkını da orta yerde
bırakmadığını hakkına da sahip çıktığını görebilmekteyiz (Yazıcı 2019:54).Netice itibari ile Akife
göre hiçbir zaman devrilemeyen ve devrilmeyecek olan bir Müslüman Türkün temel niteliği temiz ve
iyi niyetli olması, zulme hayatında yer vermemesi ve adaleti sürekli kılmasıdır. Şiirlerinin büyük bir
bölümü okuruna nasihat şeklinde olan Âkif, başta doğruluk, dürüstlük, adalet olmak üzere temel
ahlâkî değerlere bütün çalışmalarında büyük yer vermiştir
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Türk milleti adına fedakârca ve yılmadan usanmadan çalışan Akif Yakalandığı siroz hastalığının
ilerlemesi üzerine sağlık durumu ağırlaşınca 17 Haziran 1936 tarihinde İstanbul‘a gelir. Abbas ve Saik
Paşa ailelerinin yardımıyla yapılan tedaviye rağmen sağlığı düzeltilemeyen milli şairimiz 27 Aralık
1936 tarihinde ruhunu Allaha teslim etmiştir. (Yüce 2016:7)
Bakanın Dileği Yazarın Emeği: İstiklal Marşı
İnsanın sahip olduğu ev, araba ve dükkân… gibi varlıklar arasında en değerli olanı, kendi
emeğiyle kazandığıdır. Milletler için de kendi ordusuyla şehitler vererek fethettiği topraklar ve
akabinde kaleme alınan marşlar en kıymetli varlığıdır (Duymaz 2014:25).Bu çerçevede Türk ulusu
istiklal marşı gibi müstesna bir eseri sözlü ve yazılı kültür özelliklerini bünyesinde barındıran ve onu
çağın gerekleriyle yüceltme yetisine sahip ender milletlerden birisidir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu
boyunca 19. yüzyıla kadar devletin bir ulusal marşı bulunmamaktadır. Bu dönemde ulusal bir marş
yerine, padişahlar için yazılan özel marşlar kullanılmakta ve sadece padişahlar için çalınıp
söylenmekte, halka bir ilgisi bulunmamaktaydı. 19. yüzyılda Donizetti Paşa tarafından bestelenen
“Mahmudiye ve Mecidiye Marşları” ile Guatelli tarafından bestelenen “Hamidiye Marşları” milli
marş olarak kullanılmıştır. Bu durum da diğer ülkeler ile bir araya gelindiğinde topluluğumuzun zor
durumda kalmasına ve hatta “bizim bir ulusal marşımız yoktur.” demelerine bile sebep olmuştur ve
milli marşın yazılması ihtiyacı doğmuştur.(Sonsel, Bilgin 2019:1830).
İstiklal Marşı’na neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu konuya açıklık getirenlerden biri Türk gazeteci
hukukçu ve Mehmet Akif’in şiirlerinin yayımlandığı Sırat-ı Müstakim isimli derginin sahibi Eşref
Edip’tir. Onun “Kutsi ve mübarek” olarak nitelendirdiği Milli Mücadele günlerinde“Bu mukaddes
mücadelenin büyüklüğünü, Kutsi heyecanını terennüm edecek, onu gelecek asırlara nakşedecek
zaman gelmişti” Bu yüzden Milli Hükümetin İkinci Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi Tanrıover’in
de dediği gibi” İstiklal Savaşında duyulan heyecanı bir sanatkârın kelimeler haline sokması, yalnız
sonraki nesiller için değil. İstiklal Savaşı devresinde yaşayanlar için de kuvvet kaynağı olacaktı.”
Düşüncesiyle milli marşın yazılması ihtiyacı doğmuştur.(Özçelik 2011:102-103)
Millî Marşımızın yazılışında iki temel sebep daha vardı bunlar şu şekildedir:
1. Siyasî Sebep: 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla biz, savaş
ortasında kendi bağımsız hükümetimizi kurmuş olduk. Dünya devletleri arasında bağımsız bir
hükümet olmanın gereklerinden biri de millî marştır. Millî hükümetin kurulduğu sıralarda başka
devletlerle elçilik düzeyinde resmî temaslar, gidip gelmeler olmasa da nasıl olsa bu marşa ihtiyaç
duyulacaktı. Daha önce ülkemizin resmî bir marşı olmamıştı. İkinci Mahmut’tan beri batılı ülkelerle
girilen uluslararası ilişkilerde gerekli zaman ve yerlerde dönemin padişahları adına bestelenen marşlar
çalınıyordu. Cumhuriyet’e kadar farklı marşlar çalınmıştır. Bu marşlar, Donizetti ve Guatelli gibi
yabancılar tarafından bestelenen marşlardı. Ankara hükümeti, millî marşa sahip olmakla dünya
milletleri arasında kendini bağımsız bir devlet olarak ilan edecekti.
2. Toplumsal ve Ruhî Sebep: Bedeli kan dökülerek kazanılan Millî Mücadele’nin destanının
yazılması ihtiyacı doğdu. Milletimize emperyalist işgalci batılı güçlere karşı İstiklâl Mücadelesi azmi,
ümidi, heyecanı vermek, aşılamak, özgüven sağlamak gerekiyordu. Millî heyecanı, millî azim ve
imanı manevî sahada koruyup besleyecek bir marşa ihtiyaç duyuldu. Büyük Millet Meclisi’nin İrşat
Komisyonu Türk milletinin ümidini, heyecanını, azim ve kararlılığını diri tutmak için böyle bir marş
yazdırılması zorunlu olmuştur.(Çetin 2014:32)
Bu denli zorunlulukların doğması milli şairimizde de yankı uyandırdı ve bu konu üzerine
çalışmalara başlayarak marşı kaleme almadan önce Osmanlı coğrafyasının birçok yerine giderek
oraları tanıma fırsatı buldu ve bundan dolayı buralarda konuşulan şive ve ağızlara iyice hâkim olduğu
yazılı kayıt altındadır. Türkçeyi, aruzla tamamen barıştırma başarısının altında yatan önemli
noktalardan birisinin de, bu husus olduğu söylenebilir.(Güneş 2010:248)
Şair uzun soluklu çalışmalarının neticesinde marşı yazmaya karar verir ve milli marşımıza Türk
ulusuna korkma! Diye seslenerek başlamıştır. Çünkü çok güç koşullar altında da olsa bağımsızlık
kazanılacaktır. Bağımsızlığın simgesi olan al bayrak, yurdun üstünde tüten bir ocak oldukça, yaşayan
bir Türk bulundukça, göklerde dalgalanacaktır. Bayrak, ulusun yıldızıdır. Türk yaşadıkça gökteki
yıldıza kimsenin eli dokunamayacağı gibi bayrağa da kimse el süremeyecektir.(Kavcar 1983:38)
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Nihayetinde marş adına yarışma düzenlenmiştir. Marşın güfte yarışmasına 724 şiir gelmiş
olmasına rağmen hiçbiri ülke şartlarına uygun bulunmamıştır. Bu yarışmayı kazanacak şiir bir milletin
İstiklalini anlatacak, onu temsil edecek kadar güzel olmalı idi. Şairinin de geçmişinde ve geleceğinde
böylesi bir nişanı taşımaya engel hiçbir kötü hali görülmemeliydi. Bunun üzerine Mehmet Akif
Ersoy’dan İstiklal Marşı’nı yazması şahsen istenmiştir. Dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı)
Hamdullah Suphi, 5 Şubat 1921 senesinde Ersoy’a durumu anlatan bir mektup yazmıştır: Pek aziz ve
muhterem efendim,’’ İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin
izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın
husulü için son çare olarak kalmıştır. Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi
bu müesir telkin ve tehyiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet
ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim’’.Bu mektubun üzerine Ersoy verilecek para ödülünü
bağışlamak üzere kabul ederek iki gün içinde şiiri tamamlamıştır. 12 Mart 1921 günü Türkiye Büyük
Millet Meclisinde oylamaya sunularak gözyaşları ile ayakta alkışlanmış ve istek üzerine defalarca
okunmuştur. Bu gözyaşları ve coşkunun sebebi, İstiklal Savaşı’na bütün varlığı ile katılan Ersoy’un bu
savaşa katılanların duygu ve inançlarına sahip olduğu için onlara en iyi tercüman olmuş olmasıdır.
Ersoy’un bu şiirde yaptığı, o yıllara en olgun seviyeye ulaşan şiir kudretiyle bu ortak imana, milletin
benimseyebileceği bir şekilde üslup ve ifade vermesi olmuştur. Çünkü “İstiklâl Marşı”, metin olarak
bir hayat kovanının içinden sızan, oradan da bugünün hayatını yapan kolektif bir şuurun ifadesidir.
Ersoy, yarışmadan aldığı ödülü fakir çocuk ve kadınlara örgü öğretmek, bir gelir sağlamak gibi hayırlı
amaçlar için kurulmuş olan Dar'ûl Mesai'ye bağışlamıştır.(Sonsel, Bilgin 2019:1831-1832)
Kaynakların çoğunda İstiklal Marşı’nın Taceddin Dergâhı’nda yazıldığı belirtilir. “Ustad
Taceddin Dergâhı’nın odasına kapandı, o günkü heyecanlardan ilham alarak “İstiklal Marşı”nı yazdı.
Bu bilgi elbette doğrudur fakat eksik bir yanı vardır. İşte onu hatıra kitaplarından öğreniyoruz. Buna
göre asıl mekân Taceddin Dergâhıdır. Fakat Akif, şiiri üzerinde çalışmayı bu mekân dışında da
sürdürmüştür. Bu yerlerden en önemlisi meclistir. Çantay’ın “Meclis müzakere ile meşgul, Akif marş
yazmakla” diyerek marşın yazıldığı mekânlardan birinin de meclis olduğunu söyler. Ayrıca zaman
zaman uğradığı gazete idarehaneleri ve gittiği diğer yerler de Akif’in marşla meşgul olduğu
mekânlardır. O zamanlar Hâkimiyet-i Milliye’nin müdürü olan Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu,
Akif’in gazetenin yazı odasında marş üzerinde çalıştığını ve ilk dörtlüğünü kendisine okuyarak
kanaatini sorduğunu söylemektedir.“Hikmet Bayur da şöyle der:“Bazı akşamları Dış İşleri
Bakanlığı’na uğrar beni alır ve birlikte gezerken yazdığı beyitleri okurdu. Aramızda tartışmalar
olurdu; ancak okuduklarını çok beğenirdim.” Diyerek konunun başka bir yönüne ışık tutmaktadır
.(Özçelik 2011:107)
İstiklâl Marşı yazılarak Mehmet Âkif’in için de bir dönüm noktası olmuştur. Daha önce o sadece
“Safahat şairi” diye anılırken İstiklâl Marşı’nı yazdıktan sonra aynı zamanda “İstiklâl Marşı” şairi
diye anılmaya başlanmıştır. Hatta biyografi yazarları, onun bu vasfını, şiir külliyatının adı olan
“Safahat”a nispetle aldığı vasfın, “Safahat Şairi” vasfının da önüne geçirerek, onun için, “İstiklâl
Marşı ve Safahat Şairi” demeyi daha uygun bulmuşlardır.(Adıgüzel 2016:5-6)
Türk şiirinde bir şiiri en fazla ezberlenen şair olma şöhretini elinde bulunduran Millî şairimiz
Mehmet Akif’in eseri İstiklâl Marşımız, bütün Türk milletinin metnidir. Bizi millet yapan temel
bileşenlerimizden biridir. Marşımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin üzerinde kurulduğu
toprakların savaşla tekrar vatan yapılmasının bir belgesidir, devlet ve vatanımızın
tapusudur.(Özdarendeli 2007:212).
İstiklâl Marşı’nda çok kuvvetli bir hitabet üslubu vardır. Şair, bütün bir Türk milletini, Millî
Mücadele’yi sonuna kadar, tam bağımsız ve bağlantısız hür bir Türk devleti kuruluncaya kadar
sürdürmeleri yönünde heyecanlandırmaya çalışmakta, Türk milletinin yiğitlik, kahramanlık
duygularına hitap etmektedir.(Çetin 2014:90)
Ulusal kimliğimizin varlığını belgeleyen istiklal marşımız Türk milletinin geçmişte var olduğuna,
şimdi ve gelecek zamanda da var olmaya devam edeceğine inandığı “hür yaşamak” özelliğini dile
getiriyor. Hür yaşamak, özgür olarak var olmaya devam etmek demektir. Özgür olmak, yönetim
bakımından serbest olmak, yabancı bir gücün baskısı veya etkisi altında kalmamak anlamına gelir.
Özgür bir millet, yöneticilerini kendisi seçer, bayrağını göndere çeker, bağımsızlık marşını okur,
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kanunlarını kendisi yapar, sınırlarını kendi gücüyle korur, vatan topraklarında yaşayan bütün
bireylerinin her türlü güvenliğini kendi gücüyle sağlar. Bütün bu işleri kendi serbest iradesiyle
gerçekleştirir; serbest irade, özgürlüğün ve bağımsızlığın asıl kaynağı ve belirleyicisidir
Türk milletinin her yönüyle takdirini kazanmış sanat adamı Mehmet Âkif, Türk gençliğinin kendi
öz değerlerini benimseyip millî düşünmesine kapı aralayan insanlardan birisidir. Şahsiyeti ile eserleri
arasında sıkı bir bağ olan millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy sayesinde, onyıllar boyunca kendi öz
pınarımızın coşkun akan şiir suyundan içerek ferahladığımız söylenebilir.
Türk vatanında Türk milletinin tam bağımsız ve bağlantısız, hür bir Türk varlığı olarak yaşama
iradesi, sadece Türk milletine aittir. Türklerin bağımsızlığı, başkasına devredilemez, manda kabul
edilmez, emperyalist Batılı haçlı orduların hâkimiyeti altına giremeyiz demektir bu. Türk milletinin
idaresi, Türk milletine aittir. (Çetin 2014:47)
“İstiklal Marşı’nın en büyük değerlerinden birisi de, hiç şüphesiz “tarihî” oluşundandır. Yukarıda
da belirttiğim gibi, o “büyük tarihî bir an”ın eseridir. O anın ruhunu ve havasını ifade eder. İstiklal
Marşı”, genel olarak bir meydan okuma üslûbuna sahiptir. Hakk’ın vaadine sırtını dayayan bir
güvenle, aynı safta yer alan muhatabını teskin ederek onun karşısında yer alanlara meydan okunur. Bu
üslûp Kur’ân’ın üslûbunu düşündürür. Kur’ân-ı Kerim’de Allah Teâla’nın münafıklara, kâfirlere,
müşriklere ve yer yer ehl-i kitaba yaptığı meydan okuma nitelikli çağrı zaman, mekân ve muhatap
değişikliği ile “İstiklâl Marşı”nda vücut bulur. Artık bu meydan okumanın muhatabı medeniyet adlı
sahte kimlikle milletleri boyunduruğu altına almaya çalışan güçlerdir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar,
ne söylerlerse söylesinler Asya’dan Avrupa’ya uzanan Ulu Türk’ü hiçbir zaman
yönlendiremeyeceklerdir.(Koçyiğit 2014:216)
Akif’te bunun bilince bir birey olarak Nitekim çoğu edebiyatçımızın da kabul ve ifade ettiği
üzere tarihiyle sesiyle, sözüyle, ahengiyle, his, hayal ve fikir dünyasıyla, lirizmiyle, vezin, kafiye ve
nazım şekliyle, dil ve üslubuyla, kısacası estetik yapısıyla mükemmel bir eser olan istiklal marşını
bizlere armağan etmiş uluslararası alanda bunu duyurmuştur.(Gür 2016:207)
İstiklâl Marşı’nın kahraman ordumuza ithaf eden şair, Cenk Şarkısı şiirini de Balkan Harbi’ne
giden kahraman askerlerimize ithaf etmiştir. Ordunun Duası şiiri de yine kahraman ordumuzu
yüreklendirmek için yazılmıştır. Bu üç şiirin ortak özelliği hepsinin aynı zamanda aynı amaçla
bestelenmiş olmasıdır.(Sakallı 2018:269)
Mehmet Âkif‘i Âkif yapan, onu milletin kalbinde en üstlere yerleştiren, onun sadece Safahat‘ı
yazması, Çanakkale Şehitleri ya da İstiklal Marşı şairi olması değil, aynı zamanda onun bir insan ve
Müslüman olarak hayatı boyunca hiç sarsılmayan samimi ve sağlam karakteridir. Âkif bu yönleriyle
farklı bir mükemmellik, büyüklük ve değer kazanmıştır
Genel itibari ile Âkif, bölünmeye kapı açan tehlikelere karşı uzak duran bir bilgindir. Onun en
büyük arzusu, İslam bayrağının yükselmesi, Müslümanların silkinip kendine gelmesiydi. Âkif,
toplumların değişim çarelerini çok iyi bilmektedir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, “Bir toplum kendi
özündeki nitelikleri değiştirmediği sürece, Allah onların durumunu -ister iyilik, ister kötülük yönünde
olsun- değiştirmez “. Allah’ın ilahi sünnetinin yani toplumsal yasalarının işleyişi bu yöndedir. Öyleyse
Allah, insanlar hak etmedikleri sürece, onları içlerinde bulundukları kötü şartlardan kurtaracak bir
'sahip' göndermeyecektir. İnsanlar ve toplumlar önce kendi kendilerine sahip olmalıdırlar. Âkif,
Balkanlarda, Orta Avrupa'da Osmanlı idaresi altındaki kavimlerin başkaldırılarını görmüştür. Âkif’e
göre hayatta kalmak isteyen milletlerin birlik ve beraberlikten başka çareleri yoktur. Fertleri birbiriyle
kaynaşmış, topyekûn dayanışma içinde sağlam bir bina haline gelmiş milletleri, düşman silâhları bile
kolaylıkla deviremez.(Bilgiz 2009:16)
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Sonuç
Vatan sevgisi, sadece onu koruma gayreti içinde bulunmakla değil, aynı zamanda onun
kalkınması ve yükselmesi için de çalışmakla ölçülür. Bu anlayış, bizim vatan ve milletimize karşı
insani ve İslami vefa borcumuzdur. Türkçeye hizmeti geçen en başarılı şairlerden biri olan Mehmet
Akif de bu anlayış içerisinde, dini, ahlakı, vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal saydığı değerleri, tamamen
İslam’ın kuralları içinde kalarak sevmiş ve benimsemiştir.
Vatan ve milletin kurtuluş ve bekası için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü vazifeyi
seve seve kabul etmeye hazır olan Mehmet Akif Ersoy “Kahraman Ordumuza” ithaf edilen istiklal
marşı “Kahraman Ordumuza” ithafıyla yayınladı. Daha sonra Hâkimiyeti Milliye de, Kastamonu’da
Açıksöz gazetesinde, Konya Öğüt gazetesinde yayınlandı. En son i A. Rıfat Beyin bestesinin
notasıyla birlikte Yarın gazetesinde çıktı. İstiklal Marşı Milli Marş olarak kabul edildiği tarihten bu
güne kadar, değişik zaman ve zeminlerde, milletin büyük çoğunluğu tarafından saygıyla okunan ve
dinlenen bir eser oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Mart 1921 yılında dört defa ayakta
dinleyerek istiklal Marşı olarak kabul ettiği bu şiir, o yılların kutsal ve heyecanlı havası ile doludur.
Onu, Türk edebiyatının. En büyük şairlerinden biri olan Mehmet Akif yazmıştır. Mehmet Akif bütün
şiirlerinde sosyal duyguları anlatan, söylediklerini gerçekten duyan bir şairdir.
İstiklâl Marşı, aynı zamanda bir şiir niteliğindedir. 12 Mart 1921 tarihinde millî marş olarak
kabul edilen İstiklâl Marşı, bir savaş şiiri, Birinci Dünya Savaşı’nın ayrılmaz parçası olan, İstiklâl
Savaşı’nın şiiridir. Savaş şiiri olması dolayısıyla da bir moral şiiridir. “Kahraman Ordumuza” ithaf
edilen İstiklâl Marşı’nda, moral değerler, bu ithafa uygun olarak, özellikle de, milletin dininden asla
ayrı düşünülmemesi gereken sancak ve bayrak sembolleriyle anlatılmaya çalışılır
İstiklal Marşı; vatani duyguları içinde barındıran destan niteliği taşımaktadır. Bayrak,
bağımsızlık, hürriyet, ümit, vatan, iman, Hak ve İslam dini gibi kutsal değerler dikkati çekmektedir.
Özetle milli marşımızda Mehmet Akif, bütün kutsal değerlere sahip çıkmamızı ve saygı göstermemizi
öğütlüyor. Ayrıca milletimizde bulunan cevherlerin altını da çiziyor.
İstiklal Marşı’nın yazıldığı günlerde Akif’in yakınında yahut çevresinde bulunan ve konu ile
ilgili olarak TBMM’de görev üstlenen ve bütün bu surece tanık olan kişilerin marşla ilgili olarak
hatıra kitaplarında anlattıklarından yola çıkılarak yayınlanan eserler, bize marşın yazılış sureci
hakkında sağlam bilgiler vermektedir. Bu bilgiler ışığında yaptığımız bu değerlendirmelerle milli
şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve eseri olan İstiklal Marşı’nın detaylarını ortaya koymaya çalıştık.
Konuyla ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu bilgiler ışığında daha sağlıklı çalışmalar
ortaya konulacağını temenni ediyorum.
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İSTİKLAL MARŞI HUSUSUNDA SİNEMA ÖNERİLERİ
CINEMA RECOMMENDATIONS ABOUT THE NATIONAL ANTHEM
Turan AKKOYUN*

Abstract
Turkishness, fluctuating from the place where the sun rises to the setting, but constantly
preserving its existence, has literally died in Anatolia since the half of the first quarter of the last
century, its allies were eliminated, its arms and army were dispersed, and its country was made open
to invasion. He had to fight for his life.
In the time period called the Armistice period, the Turkish nation "based on living as a dignified
and honorable nation", organized under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, realized national
sovereignty and walked to new horizons with the Grand National Assembly established in Ankara.
With the opening of the Parliament, the new national formation, in fact, the resistance against the
internal and external attacks to destroy the Turkish nation, strengthened “gradually” and made itself
accepted by the country and the world. It's an anthem. The national anthem, which went down in
history with the prayer that it will not have to be written again by its poet, is also a contribution to
Turkish culture, which contains the slogan of independence, to be handled by different disciplines and
passed on to future generations.
The aim of this research is to evaluate the Turkish National Anthem, which has a real quality, in
terms of communication science. In this regard, apart from the biographical and literary works
prepared before, the importance of the communication element will be emphasized at the stage of
reaching the message of independence from heart to heart and presenting a national integrity, and
some suggestions will be made, especially documentary and narrative works and cinema within the
scope of technological developments.
Keywords: Mustafa Kemal Pasha, National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, Communication,
Cinema.
Giriş
Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar “cihan hâkimiyeti” (TURAN, 2000) yolunda “kızıl
elma” (GÖKYAY, 2002: 559-561; KIRZIOĞLU, 1985: 31-36/41-47) idealiyle inişli-çıkışlı ancak
mevcudiyetini sürekli muhafaza eden Türklük, XX. yüzyılın ilk çeyreğinin yarısından itibaren
müttefikleri saf dışı bırakılmış, hâkimiyeti altında bulunan topraklar gizli anlaşmalarla koparılıp
elinden alınmış, imzalamak zorunda bırakıldığı ateşkes ile silahları, ordusu dağıtılmış, ülkesi işgale
açık hale getirilmiş bir halde 1071 Malazgirt Zaferiyle vatanlaştırdığı Miryakefalon Savaşı (ÇAY,
1984) ile müteakiben dünyaya “Türkiya” (DANİŞMEND, 1966: 121) olarak kabul ettirdiği
Anadolu’da tam anlamıyla bir ölüm-kalım mücadelesi vermek zorunda kalmıştır.
Birinci Dünya Savaşının galiplerinin bütün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak hareketine
karşı Türk Milleti tek başına son imkânlarını kullanarak Türklüğün ikinci anavatanı müdafaa etmekle
kalmamış, aynı zamanda milli egemenlik ve bağımsızlık menziline yürümüş, tarihî zenginliğini daha
da pekiştirmiştir.
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Türklüğün ölüm-kalım mücadelesi verdiği günlerde, hassasiyetle yazılması başlı başlına bir
inceleme ve değerlendirme konusu olan İstiklâl Marşı hayranlığı; şuur sahibi, millî ruhlu
şahsiyetlerde sürüp gelmektedir. Bu kanunî bir zorunluluğun ortaya çıkardığı bağlılıktan çok daha öte
bir anlam ifade etmektedir. Kendiliğinden birey yüz yıl öncesine bağlanmakta, oradan "Oğuz
muhacereti, Türklerin İslâmiyet'le şereflendirilmesi, kavimler göçü, bozkır yaşamı" gibi hususiyetleri
içine alarak binlerce yıllık sürecin kuvvetli bir halkası haline gelmektedir. "İçerik ve sanat" cihetlerine
bağımsızlık ateşi ilavesini son derece canlı bir tarzda ortaya koyan "döneminin velûd şairi" Mehmet
Akif tartışmasız "Hakk'a tapan milletin" gönlünde millî şairlik makamına erişmiştir. Aradan geçen bir
asra yakın süre tahttaki durumunu kaybetmek bir yana, daha da sağlamlaştırdığı gözlemlenmiştir.
Detayları başka araştırmalarda defalarca ortaya konan ölüm-kalım savaşı sürecinde memlekette birçok
kalem erbabı bulunmaktaydı. Bunlar arasında da milli marş sahibi olma yolunma yarışmaya iştirak
edenler olmasına rağmen disiplinler arası perspektiften bakıldığında “kılı kırk yararak düşünmek
hiçbir işe yaramıyor; büyük ölçüde bilinçaltının yardımı” (JUNG, 2001: 251) ile değerlendirme
yapmak gerekiyor. O bilinçaltı, dönemin kalemleri ve fikir adamlarında ciddi bir uyanışa sebep olmuş
ancak içlerinden sadece birini “millî şair” statüsünde sonraki dönemlere ve yüzyıllara taşımıştır.
Araştırma konumuz açısından marş ile şairi buluşturan kırılma noktalarının tespiti sinema, film ve dizi
önerilerimize başka sanat insanlarının da ekleme yapmaları mümkündür. Bilim ve sanatın dar
kalıplardan çıkarak toplumun ve bütün beşeriyetin olması gerekliliğinin de altının bir kere daha
çizilmesi1 faydalı olacaktır.
Bir “ahlâk ve ülkü adamı” (HASKUKA, 2016: 85-87) Mehmet Akif Ersoy’un
(ŞEHSUVAROĞLU, 2017) hayatı, edebî yönü, şairliği, mukavemet hareketindeki rolü, birinci
meclisteki faaliyetleri, yazıları, fikirleri üzerine birçok araştırma yapıldı, akademik ve milli çerçeveli
vesileler ile bundan böyle de gerçekleştirilmeye devam edecektir. Şairinin ebediyete intikalinin seksen
üçüncü yılına doğru 5 Ekim 2019 akşamı televizyon kanalı ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster?
Programında milyonları ekrana kilitleyen, tecrübeli sanatçı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu
yarışmada, genç Arda Ayten'in elde ettiği en üst maddi ikramiyeden ziyade her şeyden evvel soru,
seçenekler ve yarışmacının ilgisi, bilgisi ve değerlendirmesi üzerine Aralık 2019 tarihinde “İstiklâl
Marşı'nda Dört Kelime: "Vatan - Kan - Toprak - Yurt" (AKKOYUN, 2019: 66-69) başlıklı bir makale
kaleme alarak kısa bir değerlendirme yapma imkânı bulmuştuk. Şüphesiz bu tür programlar millî
marşımız yepyeni duygularla bilhassa daha genç kuşaklara, şu ana kadar o hissi yakalamayanlara
ulaşma fırsatı vermektedir. Planlı ve kararlı bir şekilde benzer projeleri yürütülmesi Türk kültürünün
canlılığına katkı sağlamaktadır. İletişim bilimleri kapsamında yer alan basın (gazete, dergi, online
yayıncılık), radyo, televizyon, sinema yanında başta tiyatro olmak üzere güzel sanatlar çerçevesinde
“kültürel üretim” yapmak ve bunu kamuoyunun farklı noktalarına ulaştırmanın ciddiyet arz eden bir
sorumluluk olduğunu da unutmamak gerekir. Bu hususta geçmişte tek bir kişinin gayretleriyle
gerçekleşmiş, farklı disiplinlerde birçok anıt eser milli şuuru beslemeye devam etmektedir.2 Millî
Mücadele’ye ya da onun küçük bir kesiti hiçbir zorlama olmadan zengin bir kültür eserine dönebilir.
Zira “Kuva-yı Millîye bir devlet gibi hareket etmiş, halka vergi koymuş, asker toplamış, seferberlik
ilan etmiş, güvenliği sağlamış, diplomatik temaslarda bulunmuştur.”3 Bölgesel anlamda böylesine
önemli adımların düzenliliğe, Meclis otoritesine kısacası merkeziyetçi yapıya dönüşümü reel sinema
eserleri ve filmlerin çıkış noktası olabilecektir.
Millî değerlerin sadece okul sıralarına, derslerine, ödevlerine sıkıştırılması yanında hayatın her
anına kaydırılması, gündelik ve sıradan unsurlar olarak onlarla hep birlikte yürünmesi anlayışının
1

“Türkçü Maarif Vekili Hamdullah Suphi, marşı neden İslamcı Mehmet Akif’e ısmarlamıştı?”, Benzer sorulara aranan cevaplar
birçok düşünce etkinliği ile kültürel üretime vesile olmuştur. Araştırma konusunun 95. Yılı anma etkinliği için Aydın Didim
Belediyesi çağrısı ve değerlendirilmesi için bk. [SARIHAN, 2016] İlçenin etkinliğinde “İstiklal Marşımızın tarihsel sürecini
bir öykü tadında öğrencilere anlattı. … İlk aşamada yarışmaya Kazım Karabekir Paşa’nın şiiri dahil 724 şiir katılıyor fakat
hiçbirisi beğenilmiyor.”
2
“Konusu ve malzemeleri” Fahrettin Kırzıoğlu tarafından Necip Fazıl Kısakürek’e teslim [DAYI, 2005, s. 6-7] edilmesine
müteakiben kaleme alınan Kanlı Sarık Piyesi Anadolu coğrafyasının Türklüğüne dair bir eser olmuştur. Piyes,
Kırzıoğlu’nun [AKKOYUN, 2005: 149] Türk kültürüne farklı sanat dallarıyla katkısının ve yardımlaşmanın önemini de
gözler önüne sermiştir.
3
Balıkesir örneği için bk. [SARIBAŞ, 2020, 420; AKANDERE, 2020, 541-563]. Bu örneklendirmenin sebebi araştırma
konusunun [ÇEVİK, 2017: 145-165] bahsi geçen vilayetle bağlantısıdır.
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diğer ana konulara da kaydırılmasının çok yararlı olacağını eskiden beri düşünmekte ve
dillendirmekteyiz. Tamamen haklı olduğu hususlarda (KONUKÇU, 2015: 25-32; ÖZBEK, 2020;
PONTUS, 2019: 14-15) dahi uluslararası kamuoyunda yalnızlığa terk edilen Türklüğün hukukunu
film4 merkezli sanatsal alanda desteklemek, en azından vicdan sahiplerine alternatif olarak sunmak
yararlı olacağı gibi sinema sektörüne, sinema sektörünün (ÇAKMAKLI, 1965: 14-15) topluma, sosyoekonomik ve kültürel katkısı olacaktır. Disiplin sınırları zorlandığı takdirde “insan ilişkileri sırasında
birçok kez duyguları sözelleştirme fırsatı bulamaz; güçlü duygular sağlıklı bir iletişim aracı haline
getirilemeden öylece insanın içinde kalır ve iletişim sorunlarına zemin hazırlar.” (GÖKA, 2004: 92)
Toplumun yaşadıklarını marşla kaleme alınması sonrasındaki iletişim bilimleri ifadesiyle iletilmek
istenen mesaj ile hedef kitlenin buluşması yanında ülkeye yayılan bir “geri dönüşüm” (ALEMDAR –
ERDOĞAN, 1990: 171) olmuştur. Şair hem kendinde, hem de kendine karşı oluşturabilecek iletişim
problemlerini eseriyle ortadan kaldırmıştır.
“Kişiler ve nesiller arasında sürekli ve sağlıklı iletişim açısından bakıldığında” (AKKOYUN,
2021) birçok hususiyeti bulunan “Türk milletinin tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma
iradesinin millî mutabakat metni” (ÇETİN, 2014: 26) olan ve daha önce “kamu spotu”5 da çekilmiş
olan İstiklal Marşı da dikkate alınarak belgesel, kısa ve öykülü sinema filmleri yapılabilecek
zenginlikte olduğuna hiçbir itiraz bulunmamaktadır. Millî Mücadele ve Türk İnkılabı’nın lideri Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “bizim inkılabımızın ruhunu anlatan” marş bunu fazlasıyla hak
etmektedir.
1. Marşımız her şeyden evvel “Kahraman Ordumuza” ithaf edilmiştir.
2. Türk Milletinin bağımsızlığı yolundaki mücadelesi esnasında kaleme alınmıştır.
3. Millî iradenin tecellisi olarak tesis edilen Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
ödül konularak kabul edilmiştir.
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından defalarca ayakta dinlenerek ve alkışlanarak
kabul edilmiştir. Unutulmaması gereken bir diğer husus Türklüğün şahlanışı karşısında dünyanın
ayağa kalkışını sembolize etmektedir.
5. Şairi Mehmet Akif Ersoy, ilk andan itibaren mukavemet hareketinin içinde yer almaktadır.
6. “Korkma!” vurgusu ile başlamaktadır.
Belgesel türde;
- Bağımsızlık
- Vatan
- Yurt
- Kan
- Halk
- Uluslararası Hukuk
- Ordu
- Toprak
- Hakk
- Irk
- Kuva-yı Milliye
Belgeselde Millî Mücadele döneminden kalan görüntüler, resimler, bir kısmına dipnotlarda işaret
edilen o zamana dair sonradan kurgulanıp çekilen filmler ile emperyalist güçlerin çekimlerinden
4

5

Bazı örnekler şunlardır: Vecihi Hürkuş Belgeseli, (Yönetmen: Tülin Galatalı, 2008); Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
(Yönetmen: Kudret Sabancı, 2018); Gökyüzüne Vurulan Mühür: Vecihi Hürkuş, (Yönetmen: Emine Nur Can, 2020).
Marşın kabulünün 99. Yılı vesilesiyle hazırlanmış olan film: İstiklâl Marşı Kamu Spotu (Süleyman Arslan, 2019), Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ankara Mart 2020. 45 saniyelik eserde “İstiklal Marşı Anayasamızın ruhunu oluşturan en
temel ve evrensel hürriyet beyannamemiz” olduğu vurgulanmış ve final şu cümle ile yapılmıştır: “özgürlük ve
bağımsızlığımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”
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dünya kamuoyuyla paylaştığı fotoğraflardan yararlanmak mümkündür. Mukavemet hareketin
yönetildiği, yeni parlamento ile ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin tesisine şahitlik eden ilk
meclis binasında dikkate değer bir ölçüde çekimlerin ve canlandırmanın yapılması kaçınılmaz olduğu
ölçüde gereklidir.
Marşın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme
Fakültesi’nde Moderatörlüğümüzde düzenlenen 100. Yılında İstiklal Marşı’na Saygı Etkinliği’nde
“İstiklal Marşımızın Medya Değeri” başlıklı konuşmada “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy
hakkında şu ana kadar yürütülen film ve dizi projeleri” değerlendirilmiş, Sinema-Televizyon
Anabilimdalı bakışına dair şöyle bir değerlendirmede bulunulmuştur: “Medya ve iletişim araçlarının
duyguları harekete geçirmedeki ve toplumu bilgilendirmedeki rolleri göz önünde bulundurulduğunda,
toplum nazarında önemi yadsınamaz bir unsur olan İstiklal Marşımızın genç nesillere etkili bir şekilde
aktarımı oldukça önemlidir. Bu müstesna değerlerin, temsillerinin ve anlatımlarının medya
bağlamında yoğunlaştırılması, daha çok desteklenmesi ve kitleleri eğitme görevinde bir araç olarak
kullanılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.” (SAYGI, 2021)
İstiklâl Marşı toplumumuzun her kesiminden ilgi gören, samimi toplantılara (sohbet, konferans,
anma toplantısı, panel, seminer, forum, sempozyum, kongre, kurultay, zirve vb.) konu olan sınır
sayıda etkinliklerle anılmıştır. Referans verilmesine gerek görülmeyen bu etkinliklerin bir kısmı kitle
iletişim araçlarında bir kısmı da “aile arşivleri”6 arasında olmak üzere arkasında miktarı önceden
tahmini oldukça zor pek çok sesli, görüntülü materyal bırakmıştır. Bu hususta ciddi bir hazırlık yapılıp
arkada kalan kırıntıların değerlendirilmesi de mümkündür. Böylesine bir çalışma şu anda
düşünülemeyen şahsiyet ve hadiselerin kaynaklarına erişim imkanı da ortaya çıkarabilir. Aralarında
dikkate değer, gözden kaçan değeri iç ve dış tenkite tutulabilecek unsurların gün yüzüne çıkarılması
mümkün olabilir. Elde edilen bilgi ve görüntüler sistemli bir şekilde bir araya getirilebilirse
araştırmacıların ya da ilgililerin hizmetine sunulabilir. Böylelikle daha önceden bugüne ulaşan birçok
hususun belgesi dahi bir araya getirilip bilim ve fikir kamuoyuna sunulabilir.
BELGESEL ve ÖYKÜLÜ FİLM DÜŞÜNCELERİ
Araştırma konusunda dair yapılacak belgeselin akademik temel ve desteği de son derece mühim
bir yer işgal edecektir. Esasında bir şiir olan eserin değerlendirmesi edebiyatçılarca açıklanacak ancak
diğer disiplinler göz ardı edilmeyecektir. Belgeselin akademik konuşmalarında;
1. Birinci Dünya Savaşında Türk Milletinin durumu
2. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümleri
3. Memleketin işgale açık hale getirilmesi Batıda Yunanlılar, Doğuda Ermeniler, Güneyde
Fransız kıyafetindeki Ermeniler ile Doğu Karadeniz kıyılarında Pontus çete faaliyetleri
4. İngiliz, Fransız ve İtalya çıkar politikaları ile çatışmaları
5. Mustafa Kemal Paşa, askerî şahsiyeti yanında lider kişiliği
6. Mehmet Akif Ersoy, edebî şahsiyeti yanında fikri karakteri ve değeri
7. Tacettin Dergahı
8. Düzenli Ordunun tesisi ve Yunanlıların durdurulmasının iç ve dış kazanımları [Londra
Konferansına Davet, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türk-Afgan Antlaşması, Moskova Antlaşması]
9. İstiklal Marşı’nın Yazım süreci
10. Ödülün her merhalesi
11. Kaleme alınması
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alkışlarla kabulü
13. Şairin, marşı diğer eserleri arasına dahil etmemesi
6

Araştırmacı, gazeteci ve yazarların hayatları boyunca yayınladıklarından çok daha fazla yayınlamadığı bilgi, belge, fotoğraf
ve görüntüler kendilerinde kalmaktadır. Yazarların ekserisi olmasa bile bir kısmı kendi ufukları ve imkanları dahilinde
bunları istiflemekte vefatlarından sonra çoğunluğu telef olup gitmektedir. Bir şekilde kalanlara ulaşan meraklıları birçok
hususu aydınlatabilmektedirler. Bunların önemi tarafımızdan şurada dile getirilmiştir: [AKKOYUN, 1998: 51-53]. Bahsi
geçen hususun kent kültürü açısından önemine de şurada dikkat çekilmiştir: [ŞEŞEN, 2016: 108-113].
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14. Marşın, anayasal zemin ve sistemle bağlantısının izahı
Belgeselde Millî Mücadele kısımlarında eldeki görüntüler kullanılmalı, ancak marşın yazım
sürecinde mutlaka canlandırma usulü tercih edilmelidir. Yıllardan beri savaşlar ve toplumsal
meselelerle boğuşmak zorun kalan Türk halkının (DAYI: 1998: 237-258) o günkü ruh halini yansıtma
yanında resmiyetin de muhafazası son derece önemlidir. Eserin ciddiyeti o zamanın şartlarından uzak
olmamalıdır.
Belgesel projelerin geçmişine bakıldığından bazı istisnaları bulunsa da öykülü filmler kadar
izleyici hasılatı toplayamamaktadır. Ancak İstiklâl Marşı’na dair esaslı bir belgeselin bu tür bir
sonuçla karşılaşmayacağı kanaatindeyiz. Bilhassa üretim sonrasında yurtdışı dağıtımı ve gösterimi
yapılırken “kültür coğrafyası”7 dikkate alındığında oralarda yeni bir ruh kazanılmasına da katkı
yapacaktır. Zira bu sadece bir şiir belgeseli değil topyekun yok edilmeye çalışılan Türk Milletinin
mücadelesinin şiirleşerek nesiller üstü ruhlara, Türk Dünyası ile akraba topluluklara ulaştırılması da
mümkün olabilir.
Öykülü sinema eserinde de belki yaşlı bir insanımızın marşı işitmesiyle beraber kendisinden
beklenmeyen bir saygı hareketliliği, 1970’li yıllarda siyah-beyaz televizyonların açılış ya da kapanışta
okunması ve onu dinleme esnasındaki özen, uluslar arası müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağımızın
göndere çekilmesi esnasında dünyaya dinlettirilmesi gibi bir başlangıç seçilerek, süratle Türklüğün
bağımsızlığının ve ülkesinin elinden alınması günlerine gidilerek “haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşama” esasından hareketle Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basması sonrasında
halkın lideri etrafında toplanmasının öykülendirilmesi. Bu hususta temanın elbette istiklal savaşına
iştirak eden toplumun her kesiminden bir konuyla bağlanarak hareketin gerçek bir Millî Mücadele’ye
dönüşümü esas alınır.
Millî Mücadele, toplumun her kesiminin gönüllülük esasıyla iştirak ettiği bir savaştır. Ancak
bireyler ufukları ve enerjileri ölçüsünde bu hareketin içinde, yanında ya da karşısında yer almışlardır.
Her kesimden her üç kısımda yer alanlar söz konusu olabilmiştir. İlk andan itibaren hiç bir şekilde
macera değildir ve katkısı ne olursa olsun şahsiyetlerin maceracılığa yönelim kapıları sonuna kadar
kapatılmıştır.
Öykülü8 sinema eserinde yetişkin erkeklerin cephelerde “vatan için iki kurşun da biz atalım”
coşkusuyla şahadete ermeleri, her türlü imkânsızlıkla mücadelesi vurgulanan erkek çocukların da
silahlı mücadele meyli ortaya konan ve onların heveslerini yönlendirilen yaşlı dedeler ile onlara katkı
yapan yokluklara katlanan toplumu ayakta tutan kadınlarımız işlenebilir.
Öykülü filmde;
- Vatan
- İzmir’in İşgali
- Bandırma Gemisi
- Bayrak
- Kur’an-ı Kerim
7

8

[AVŞAR, 2020: 62-67]. Kaldı ki bu mücadele bizzat aynı süreçte bağları payitahttan koparılan ülkelerin, toplulukların da
ilgi alanında yer almaktadır. “Oralarda yüzlerce yıl barış hüküm sürmüş idi. O topraklarda yaşayan herkes mutlu, mesut,
müreffeh idi. Dini, dili, etnisitesi, mezhebi söz konusu olmaksızın kendi özellikleriyle, kendi benlikleriyle yaşarlardı. Kimse
onları yok etmeye, dönüştürmeye kalkışmazdı. O toprakların ve o topraklarda yaşayanların fiziken Türk’ten koparılmasının
üzerinden bir asıra yakın zaman geçti. Ancak geçen zaman içinde bir gün bile hiç kimse huzur bulmadı. O topraklardan kan
ve gözyaşı hiç eksik olmadı…” [AVŞAR, 2016]. İstiklal Marşı’nın mahiyetinin anlaşılması aslında kendilerini anlama
imkanı verecektir. Kültür coğrafyası basit bir iddia değildir. Mısır, Hindistan, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya, Japonya,
Çin, İngiltere’yi ilgi alanına alan Dergisi, Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun farklı şehirlerinde yayınlanıp, halkın
mukavemete dahil ettiği gibi araştırma konumuzdaki “Özellikle Mehmet Akif’in yazılarına gösterilen alaka derginin
Rusya’ya girişinde dönem dönem bazı zorluklar yaşanmasına yol açmıştır.” [EFE, , 2009: 252]
Doğrudan Millî Mücadeleyi aktaran filmlerden bazıları şunlardır: Ateşten Gömlek (Yönetmen: Muhsin Ertuğrul, 1923); Bir
Millet Uyanıyor (Yönetmen: Muhsin Ertuğrul, 1932); İstiklal Harbi/ Ruhların Mucizesi, (Yönetmen: Hayri Esen, 1954);
Düşman Yolları Kesti (Yönetmen: Osman F. Seden, 1959), Aşktan da Üstün (Yönetmen: Osman F. Seden, 1960),
Ateşten Günler (Yönetmen: Ziya Öztan, 1987); Kurtuluş (Yönetmen: Ziya Öztan, 1994); Cumhuriyet (Yönetmen: Ziya
Öztan, 1998); Veda (Yönetmen: Zülfü Livaneli, 2010); Taş Mektep (Yönetmen: Altan Dönmez, 2013); Son Umut
(Yönetmen: Russell Crowe, 2014).

968

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Askerlik
- Askeri birliklerin boş kadrolardan ibaretliği
- Payitahttan silah ve cephane kaçırılması
- Kayıkçıların mukavemete katkısı
- Özbekler Tekkesi
- Mahalli Kongrelerden kısa değerlendirmeler
- Asker uğurlama öncesindeki ailenin akşam yemeği
- Köylerin harap durumu
- Cami
- Ezan
- Sandık
- Namus
- Kadın
- Anne
- Şehitlerin ardından dua
- Yetimler
- Cenaze
- Yüzlerce yıllık mezarlar
- Çeşme
- Kağnılar
- Çoban
- Kaval
- Gelin Alayı
- Merkeple cephane taşınması
- Sofra
- Anadolu’ya geçişte bazı mahalli anekdotlar
- Tereddütler
- Yol ayrımları
Öykülü sinema filminde memleketin farklı noktalarından aktarımlarda bulunulmalıdır. Toros
yaylalarındaki Yörükler, Doğu Trakya’da savaştan kalan muhacirler, sandalcıların denizden topladığı
kıyafetler, çetelerin toplumu ezip geçmeleri, Doğu Anadolu’da Ermeni tehditleri, Karadeniz
havalisindeki asayişsizlik, Batı Anadolu’nun efelerindeki tutum değişiklikler, Anadolu basınının
canla-başla mukavemet hareketinin haklılığını yayma gayreti, demiryolu güzergâhı ulaşım ve
haberleşmeye sağladığı kolaylık canlandırılmalıdır. Araştırma konusu şairin hareketteki etkinliği tüm
ön yargıları bertaraf edecek nitelik arz etmektedir. Bağımsızlık hareketinden ayrı düşünülemeyecek
kültürel eserin ana teması, “vatan türküsü” (SARIHAN, 2000) ile memleketin haklılığını bugünkü
nesillerle dünyaya aktarılmasıdır. Filmin kurgusunda bir şekilde bugünün hatta yarının kuşaklarına yer
verilebilir. Bütün bunların bir sinema eseri yani kurgusal illüzyon olduğu asla gözden ırak
tutulmalıdır. Aksi bir durum sinemaya dâhil edilemeyecek bir çalışma olacaktır.
Millî mukavemet hareketine liderlik edenlerin sinema eserinde yer bulması kadar sonraki
dönemde modern Türkiye’nin liderliğine yükselecek şahsiyetlerin Kuvâ-yı Millîye’de yer alması ilgi
çekebilir. Ancak konunun hassasiyetini zedelememesi gerekmektedir. İlgili senarist ve yönetmenler
elbette bu durumu dikkate alacaklardır. Mensubu bulunduğum Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’ne isim veren aynı şekilde Türk demokrasisinin önde gelen siyasetçilerinden Ali
Adnan’ın direnişte fiilen yer almasından dolayı genç bir “kuvacı” olarak canlandırılması yapılabilir.
Bunun sadece bir öneri olduğu gözlerden ırak tutulmamalıdır.
İstanbul’da Anadolu’ya silah ve insan gönderimi faaliyetleri; Erzurum’da erkeklerin Birinci
Dünya Harbi’nden ve Ermeni tedhişinden dolayı bir hayli azlığı; Aydın’da sistemli bir şekilde
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Adalardan Rum göçleri; Konya’da 23. Fırka’ya telgrafçı görevlendirilmesi; Denizli’de Hulusi
Efendi’nin mitingi; Bitlis’te şeyhe IX. Ordu Müfettişi ve "Fahrî Yaver-i Hazreti Şehriyârî" sıfatlarıyla
Mustafa Kemal Paşa’nın mektubu; Antalya limanına İtalyan işgal gemisinin yaklaşması; İzmir’in
işgalini seyretmek zorunda kalan yaşlı nine; Öğüt Gazetesinin Konya’ya nakli; Balıkesir’de hedefi
başlık haline dönüştüren İzmir’e Doğru Gazetesinin basımı; Maraş’ta Sütçü İmam’ın ileriye atılması;
Kastamonu’da insan ve silah nakliyatı; Bursa’da işgalci subayın Osman Gazi’nin sandukasını
tekmelemesi; Kuva-yı Millîye birliklerinin Yunanlıları oyalamasına karşın çaresizliği; Ankara’da
TBMM kürsüsüne siyah bayrak asılması, Kayseri Lisesi’nde cepheye iştirak hususundaki heyecan; 9
Eylül 1922 günü İzmir vilayet konağına Türk bayrağı çekilmesi ve İstiklâl Marşı’nın söylenmeye
başlaması sonrasında bugüne okullara, ordu birliklerine, uluslararası müsabakalardan [güreş, halter
vd.] görüntülerle tamamlanması.
Gerek belgesel, gerekse öykülü sinema filmi projelerinde genel hususların yanı sıra özelde şu
mekan ve şahsiyetlerin bulunması araştırma konusunun kurgulanması açısından çok büyük bir değer
taşımaktadır:
- Zagnos Paşa Camii
- Arkadaşı Eşref Edip
- Hanımı İsmet Hanım
- Hasan Basri Bey
- Tunuslu Şeyh Salih Şerif
- Maarif Vekili Hamdullah Suphi
"Kahraman Ordumuza" ithaf edilen İstiklal Marşı memleketin en karanlık günlerinde tabiri
caizse, düşman top atış seslerinin duyulduğu noktada yazılırken "korkma!" diye başlamaktaydı. Konu
iletişim bilimleri açısından da hassasiyet içermektedir. Topluma korkmadan istiklal mücadelesini
sürdürmesi gerektiği iletisi vurgulu bir şekilde verilmiştir. Korkması gereken bütün olumsuzluklar
mevcut iken muzaffer olabilmesi için onu yenmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Bir şahıs ya da
toplum korkuyu yenebilmişse üstesinden gelemeyeceği hiç zorluk bulunmamaktadır. Süreç de bu
düşünceleri pekiştirecek bir şekilde gelişmiştir. Farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde bunun
birçok misaline kolayca ulaşılabilmektedir.
Başlangıcı 1683 II. Viyana Bozgununa kadar götürülebilen ancak 1912 Balkan felaketiyle
gündelik hayatın kendisi durumuna gelen geri çekilmenin toplumsal yansıması göç ve ayakta
kalabilmeyi sağlık bilimi açısından “ölüm kapıdayken düşünmek zor. Ölüm kapıdayken yaşamanın
her an sonlanabileceği gerçeği … anlamsızlık ve hiçlik vardır kapının gerisinde” (SİVRİ, 2018: 177)
işte bu noktada kültürel birikime kanatlanan fikir adamının eserini kitle iletişim araçlarına kültürel
üretime tabi tutmaktır amacımız. Bunu sadece bir görev olarak addetmek, eserin dayandığı tecrübeyi
inkâr etmek olacaktır.
İstiklal Marşının kaleme alındığı günlere dair kültürel üretimde ülkenin farklı noktalarından
görüntülerin projeye dâhil edilmesinin birlik, beraberlik, bütünlük kısacası topyekûn Millî Mücadele
ruhunun değerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasında da kolaylık sağlayacaktır. Yakın geçmişe
kadar “ortaokula gelen öğrenciler için üç şartından birisi 10 kıta İstiklâl Marşı’mızı ezbere okumaktı.
.. Amacı çorbaya bir tutam tuz atmak, çocukların ulusal duygularını uyandırmaktı.” (TAŞDELEN,
2019) Samimiyetle gerçekleştirildiğine şüphe etmediğimiz hislerin, dijitalleşme ile daha da artan
süratle tüketime kalite kazandırılması gerektiği ortadadır.
Zamanın çetin şartları dâhilinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmış, onu boğmak adına
emperyalist Avrupa'nın emrindeki haricî işgalciler, yerli işbirlikçiler çok daha fazla tahrik olmuş bir
vaziyette Batı Anadolu'dan işgal mıntıkalarını süratle genişletmişler, "hâkimiyet bilâ kayd u şart
milletindir" düsturunu geçersiz kılmak isteyenler de aynı kaynaktan aldıkları maddî destekle ileriye
fırlarken, milis kuvvetlerin avı ve menbaı haline gelmişlerdi. "Adım adım mezarlarına ilerleyenler"
örtüsüz kabristana gömmek istedikleri bir iman gücünü farkında olmadan harekete geçirmişler,
"kopan fırtınada" kendileri Türklüğün idealine teslim olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Türklük
Sakarya'da, Dumlupınar'da göğüs göğse süngü ile kahramanlıklarına yenilerini birbiri ardına
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sıralarken, dillerde yükselen "korkma"dan "istiklâl"e uzanmış, hiçbir emperyalist gücün hesapsız
tasavvur edilen kudreti onu engelleyememiştir.
Emperyalist Avrupa’nın barış görüşmeleri görüntüsü altında masa başında görevlendirip Adalar
Denizi’nin incisi İzmir’e çıkarıp önünü açtıkları Yunan işgali Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar
hattına kadar da gelmişti. 1921 yılı başlarında İnönü'de durdurulunca hem dahilî, hem de haricî
politikada hatırı sayılır kazanımlar sağlandı. Dosta güven veren gelişme düşman ve destekçilerinde
endişeye sebep olsa da uluslararası çıkar hesaplarından birden bire ayrılma mümkün değildi.
Kaderlerini menfaatleri doğrultusunda bir araya getiren küresel güçler, darmadağın ettiği Türkleri yok
edebilme yolunda ütopyalarının peşinden gittiler. Mehmetçiğin kılıç hakkıyla ütopyasından kopanlar
evlerine geri döndü. Kalanlar ise mazinin ölümsüz temsilcisinin hükmüne razı olmak zorunda kaldılar.
Türk milletinin mukavemet hareketinin haklılığını, hukukunu tam anlamıyla yansıtan marşına
sahip çıkmasının ötesinde, ismine yaraşır bir halde bütünleştiğini de söylememiz mümkündür.
SONUÇ
Türklüğün Anadolu’da yaşamak zorunda kaldığı ölüm-kalım savaşı sürecinde mahallilikten
milliliğe geçişin, müteakiben teşkilatlanarak muzafferiyete erişmesi aşamalarının her birisi kitle
iletişim araçlarından sinemada birçok kültürel üretime kaynak olabilecek niteliktedir. Bunlar arasında
yeni Türk edebiyatının ve çağdaş Türk düşüncesinin bayrak isimlerinden Mehmet Akif Ersoy’un
hayatı, mücadelesi ile eserleri diğerleri karşısında çok daha farkındalık arz etmektedir. Bilim ve fikir
dünyasının üzerinde ittifak ettiği bu hususun dün-bugün-yarın çizgisinde akademik olduğu kadar sanat
faaliyetlerinde birleştirilerek ele alınıp disiplinler arası çalışmalara zenginlik kazandırmaktadır.
Şairin diğer eserlerinden ayrı tutup külliyatına dahil etmediği araştırma konusu İstiklal
Marşı’nın ihtiyaç olarak belirlemesi, yarışma açılması, şiirin yazılması, kabul edilişi, toplumda
uyandırdığı hisler ve sonrasındaki gelişmeler, tamamen illüzyon olan sinemada yaşanmış gerçek
hadiselerle kurgulanarak beyazperdeye yansıtılması kültürel üretime olduğu kadar sürekliliğe de
ehemmiyetli bir katkı sağlayacaktır. Yakın dönemde “ilham kaynağı tarihimizdeki olaydır”
açıklamalı filmlere gösterilen alaka, samimi hevesleri cesaretlendirmektedir.
Sinema filmleri içerisinde bilhassa belgesel ya da öykülü filmler hususunda önerilerimizin
dikkate alınarak hatta yenileriyle harmanlanarak seriye bağlanacak senaryo, kurgu ve yapımların bir
mum misali kendini topluma adayanlara bir görev olduğu kadar arayışa girmesi muhtemel yeni
kuşaklara “rol kahramanı” şahsiyetlerin sunulacağı aşikâr görünmektedir. Zira her hangi bir maddi
menfaat beklemeksizin giriştiği mücadele, kaleme aldığı eserlerin uyandırdığı ilgi, önde gösterildiği
edebi gücü ve sessizce dünyadan ayrılması dikkate şayandır. Önerilerde bulunan sinemacıların
yapması gereken mevcut materyali tasnif edip, öykülendirip, kurguladıktan sonra beyazperdeye
aktarmaktır. Kanaatimizce böyle bir eser ya da eserler toplumda karşılıksız kalmayacaktır.
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MEHMED AKİF ERSOY VE MİLLİ MÜCADELE
MEHMED AKIF ERSOY AND THE NATIONAL STRUGGLE
Vaqif ORUCOV

Abstract
When we talk about the National Struggle, a difficult period like the “struggle between existence
and extinction” of the Turkish nation comes to mind. During this period, the Turkish people won the
difficult struggle they had given. If he had lost it would have been over. Then, today's Republic of
Turkey and its good luck among the countries of the world would not exist. This struggle was a
difficult struggle that started from the Balkan War and lasted until 1923.
Mehmet Akif Ersoy also lived through this difficult time. He was not yet five years old when the
93 War turned our world upside down. At the age of twenty, the Greek War of 1897 broke out. In
Tripoli, the Balkans and the First World Wars, he was now a mature poet. While he was running
around during the National Struggle, he was not over 50. 45 years of his 63-year life were spent in war
or the threat of war. He saw an empire fall. Ersoy had worked hard so that this empire would not be
destroyed. He saw the establishment of a state. He worked hard to make the establishment happen. It
was also a privilege for him to write the anthem of salvation and establishment.
Since Akif knew well what a disaster this was, he took sides with the national forces while he
was in Istanbul. When the name of Mehmet Akif Ersoy is mentioned, it is immediately remembered
that he is the author of “The National Anthem”. Ersoy was able to address all segments of the Turkish
nation with this poem.
Keywords: Mehmet Akif Ersoy, “National Anthem”, National Struggle, Turkey, Turkish nation,
War of Independence, Süleyman Nazif.
Giriş
Milli Mücadele dedikde Türk milletinin “var olma ile yok olma arasındaki mücadelesi” gibi zorlu
bir donem akla geliyor. Bu dönemde Türk halkı vermiş oldugu zorlu mücadeleyi kazandı.
Kaybetseydi her şey bitmiş olurdu. O zaman bu günkü Türkiye Cümhuriyyeti ve onun dünya ülkeleri
arasında kazandıgı uğurlar da olmazdı. Bu mücadele Balkan Harbi’nden başlayıp 1923’ye kadar süren
zorlu bir mücadele olmuştur. Farklı safhalarına farklı adlar da verilse de bu mücadele Türk milletin
varlığını sona erdirmeyi hedefleyen “yedi düvel”e karşı verilmiş bir haysiyet mücadelesi idi. Milli
Mücadele yılları, Türk milletinin kadim tarihinin en zor dönemlerinden biridir. Türkiye bu Milli
Mücadeleyi kazandı, ama yıllarca çok acılar çekti.
Bu dönem Osmanlı devleti, yaşama ümidi hemen tümüyle tükenmiş bir “anne” gibi idi. O sanki
hasta bünyenin içindeki cevher, iyi bir ekibin elinde dirilebilir, doğrulup yürüyebilirdi. Böyle bir
dönemde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, ölmekte olan annenin karnından Türkiye Cumhuriyetini
sağ salim ayağa kaldırdılar. İşte Türk halkının Milli Mücadelesinin asıl manası ve mahiyeti budur.
Verilen canlar ve dökülen kanlar bahasına verilmiş olan Milli Mücadele yılları, Türk milletinin uzun
tarihi içinde en zor zamanların başında gelir.
Mehmet Akif Ersoy da, bu zor zamanda yaşadı. M.A. Ersoy 93 Harbi dünyamızı alt üst ettiği
zaman daha beş yaşını doldurmamıştı. Yirmi yaşını henüz geçmişken 1897 Yunan Harbi çıktı.
Trablus, Balkan ve Birinci Dünya savaşlarında, artık, olgun bir şairdi. Milli Mücadele boyunca oradan
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oraya koştururken 50’sini doldurmamıştı. 63 yıllık ömrünün 45 yılı savaş veya savaş tehdidi içinde
geçti. Bir imparatorluğun yıkıldığını gördü. Ersoy bu imperotorluk yıkılmasın diye çok uğraşmıştı. Bir
devletin kurulduğunu gördü. Kuruluşun gerçekleşmesi için çok çalıştı. Kurtuluşun ve kuruluşun
marşını yazmak da ona nasip oldu:
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. (1)
-diye haykırdığı 1921 yılı Martında, savaşın kazanılacağına dair hiçbir maddi belirti yoktu. Fakat
o, bu savaştan zaferle çıkacağımıza, ta baştan beri, inanmıştı. Ona ruhen hazırdı. Yaşadığı zor
zamanlar, Akif’i Safahat şairi yaptı. Manzara öyle olmasaydı Safahat doğmazdı.
Bu devirde “Sanat şahsi ve muhteremdir” diyerek, 1909-1913 yılları arasında olup biten birçok
büyük hadiseyi görmezlikten gelen sanatçılarımız da olmuştur.” M. Akif, hassasiyeti olan bir adamdı:
Milletinin, vatanının ve özellikle inançlarının tehlikede olduğunu çabuk anladı; kalemini bu tehlikenin
defedilmesi mücadelesinin emrine vermekte tereddüt etmedi. Hiçbir şahsi menfaatin boyun
eğdiremeyeceği kadar müstağni (doygun) yaşayan bu adam, inandığı değerler uğruna yapılan
mücadelede tam teslimiyet tavrı içinde olmuştur. Şahsi menfaatlerini gururla kenara iten, maşeri olana
kolaylıkla hadim olabilen bir karakter...”(2, s.577)
Günlük hayatında sakin, sabırlı ve hoşgörü sahibi bir insan olan M. Akif, Türk milletinin ve
memleketin başı üstünde dolanan bela bulutlarının dağılması konusunda sabırsızlanıyordu. M.A.
Ersoy arzu ediyordu ki halkı bir an evvel huzura kavuşsun. Süleyman Nazif’in Malta sürgünündeyken
yazmış olduğu "Son Nefesimle Hasbihal "şiirine Akif, şu karşılığı verdi:
Beş yüz sene bekler mi? Nasıl bekleyeceksin?
Rûhunda asırlarca bu hüsranı mı çeksin?
...................................................................
Kaç yüz senedir bekliyoruz, doğmadı ferda;
Artık yetişir çektiğimiz leyle-i yelda.
Bu yakınmadan sonra şiirini şu tok sesli ve kararlı mısralarla bitiriyordu:
Saldırsa da kaç Ehl-i Salib ordusu, kol kol,
Dört yüz bu kadar milyon esir olmaz, emin ol. (3)
Bu mısraların tarihi, 15 Nisan1921 idi ve savaşın kazanılacağına dair herhangi bir belirti de
yoktu. Fakat Akif’in karakteri, başka türlü düşünmesine izin vermezdi.
1. Milli Mücadele ve Mehmed Akif
Türk milleti, 1919-1922 arasında, bir devletin yıkıntıları içinden kendi devletini yeniden kurma
mücadelesi verdi. Önceki savaşlar, mevcut devleti yaşatmak içindi. Milli Mücadele ise, tekrar ayağa
kalkma, yeniden doğma mücadelesidir. Ondan önceki bir cok savaşlarda türkler yenilmişdiler. Milli
Mücadelede Türk halkı kaybetseydi, her şey kaybedilmiş olacaktı.
Akif, bunun ne büyük bir felaket olduğunu iyi bildiği için, İstanbul’dayken de milli küvvetlerin
yanında yer almıştır. Başyazarı bulunduğu “Sebilürreşad” barışmaz bir şekilde mücadeleye destek
vermekte idi. Akif’in Ankara’ya geçişinden dört ay önce, o, bütün samimiyetiyle ortaya atılmış ve
vatan müdafaasının kavgasını cesaretle yürütmüştür. “Akif’in hayatını yazanlar, Ankara’ya gelerek
Milli Mücadeleye katıldığını överler. Ama, bu Balıkesir seyahatinden ya hiç bahsetmezler, yahut
birkaç satırla geçerler. Meydandadır ki, onun Balıkesir’e gidişi ve Zağnos Paşa Cami’inde vaazı,
hayatında en önemli ve en şerefli olaydır. İstanbul’dan Ankara’ya gidenler arasında o sırada istila
kuvveti tarafından takibe uğrayanlar, aç kaldığı için iltica edecek yer arayanlar da vardı.” (4, s. 89)
Onun bu faaliyetleri yürüttüğü 1920 yılının başlarında, İstanbul İngiliz işgalı altındaydı. İstanbul
Hükümeti de çaresizce çırpınıyordu. İngilizler, direnen ve hatta direnme fikrine sahip olduğunu
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düşündükleri aydınları Malta’ya sürüyordu. Nitekim, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Ağaoğlu Ahmet
Bey, Ahmet Emin Yalman, Aka Gündüz, Hüseyin Cahit gibi eli kalem tutan, fikir sahibi ve mücadele
ruhuna sahip birçok aydın Malta sürgünleri arasında yerlerini almışlardı. Akif de her an böyle bir
muameleyle karşılaşabilirdi.
Ankara’dan kendisine davet geldiği zaman hiçbir tereddüt emaresi göstermeksizin yol
hazırlıklarına girişmesi de gösteriyor ki Akif zaten bu mücadele yüzünden başına gelebilecek her türlü
dert ve sıkıntıyı göze almış bulunuyordu. O, Milli Mücadele’nin vatan müdafaası, din müdafaası,
namus ve haysiyet müdafaası olduğunu biliyordu. Bu yüzdendir ki, Balıkesir hitabesinin ana
fikrini Yalnız müdafaa-yı din ü vatan olarak belirlemiştir.
Akif, Milli Mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı. Onun çabaları çok
yönlü ve çok verimli olmuştur. M.A. Ersoy, Balıkesir’de ziyaretine gittiği Öğretmen Okulunda
öğrencilerle görüşmüş onların sorularını cevablandırmış. O oğrencilerle görüşü zamanı “bizim gibi aç,
çıplak milletlere süsten, çerezden evvel giyecek, yiyecek lazımdır. Onun için ne kadar süslü, ne kadar
tatlı olursa olsun, libas hizmetini, gıda vazifesini görmeyen edebiyat bize hiç söylemez.” diyerek, bu
konudakı görüşünü ortaya koymuştu. Akif karakterindeki bir sanatçının, o şartlarda, başka türlü
düşünmesi de beklenemezdi.” (5)
Ersoyun yaradıcılığına bakarken Milli Mücadele’yle doğrudan ilgili çok fazla şiir
yazmamıştır. Ankarada yazdığı İstiklal Marşı, Süleyman Nazif’e, Bülbül, Leyla şiirleri ise, her biri o
şanlı mücadelenin bir tarafını destanlaştıran birer şaheserdir. Çanakkale’nin destanın da o
yazmıştı. Çanakkale hakkında bugüne kadar yazılanların hiçbiri, mısralarında dile getirdiği
samimiyete ulaşamamıştır:
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
Türbedarın gib ta fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana.(6)
Mehmet Akif Ersoy ismi denilince “İstiklal Marşı” yazarı olduğunu hemen hatırlanıyor. O, bu
siirinde yazıyordu:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.(1)
Mehmet Akif Ersoyun bu haykırışı, o şahane duruşun söze dökülmüş şeklinden başka bir şey
değildir. Fakat Ersoy zorluklar karşısında yılmayan karakterine rağmen, son derece duygulu bir insan
idi. Bursa’nın işgali ve Yunan askerlerinin ecdat kabirlerine hakaret eden davranışları onu çok fazla
üzmüş ve şu acılı mısraları söyletmiştir:
Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin;
Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül,nedir derdin?
.........
Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda;
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda!
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefasız kansız evladı,
Serapa Garb’a çiğnettim de çıktım hak-i ecdadı!
......
Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslam’ın harem-gahında na-mahrem...
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Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem! (5)
Ersoy bu şiiriyle türk milletinin her kesimine hitab edebilmiş kaç şair gösterilebilir? Akif,
muhakkak ki bu mazhariyete erebilmiş birkaç şairden birisidir.
Mehmet Akif Ersoyun yapdığı iki konuşması çok önemli sayılıyor. Bunlardan biri,
Ankara’ya geçmeden önce Zağnos Paşa camisinde, Cuma’dan sonraki vaazıdır:
Cihan alt üst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda!
Hayat elbette hakkın, lakin ettir haykırıp ihkak;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Da’va-yı istihkak.
Bu milyarlarca da’vadan ki inler dağlar, enginler;
Oturmuş, ağlayan avare bir mazlûmu kim dinler? (5, s. 611)
Mehmet Akif bu mısraları okuyarak başladığı bu konuşmayı, şöyle bitirmiştir: “Cemaat içinde
herkesin uhdesine düşen bir vazife-i vataniye, bir farize-i diniye vardır ki onu ifa hususunda zerre
kadar ihmal göstermek caiz değildir. Bu hususta hiçbir fert kenara çekilerek seyirci kalamaz. Çünkü
düşman kapılarımıza kadar dayanmış, onu kırıp içeri girmek, harim-i namus ve şerefimizi çiğnemek
istiyor. Bu namerd taarruza karşı koymak kadın, erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar... her ferd için farz-ı
ayn olduğu, bir lahza hatırdan çıkarılmamalıdır. Bugün herkes vüs’ünü sarf ile mükelleftir. Rumeli’yi
baştan başa fetheden hep bu topraktan yetişen babayiğitlerdir. O kahraman ecdadın torunları
olduğunuzu isbat etmelisiniz. İnşaallah bu şan ü şeref kıyamete kadar artar gider. İnşaallah
vatanımızın haysiyeti, istiklali, saadeti, refahı, ümranı dünyalar durdukça masûn ve mahfuz kalır.” (7,
s.5)
Bu konuşma büyük bir heyecan uyandırmış, daha sonra Yunanlıların Balıkesir’i işgali sırasında
halkın hafızasında hep tazelenmiştir. Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir vaazdan aldığımız
şu cümleler, Akif’in vaazlarının mahiyetini ve muhtevasını ortaya koymaktadır: “Milletler topla,
tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar
çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına düştüğü zaman yıkılır. Atalarımızın ‘kale
içinden alınır’ sözü kadar büyük söz söylenmemiştir. Biz Osmanlı Müslümanları dünyanın üç büyük
kıt’asına hakimdik. Koca Akdeniz, koca Karadeniz hükmümüz altında bulunan cesim cesim
memleketlerin ortasında birer göl gibi kalmıştı. Ordularımız Viyana önlerinde gezerdi.
Donanmalarımız Hind Denizlerinde yüzerdi.
Ancak kalemizin içinden sarsıldı.Bunu firsat belliyen düşmanlar kendi aralarında birleşerek birer
hücumda yurdumuzun birer büyük parçasını elimizden alı alıverdiler. Bugün bizi Asya’nın bir ufak
parçasında bile yaşayamayacak hale getirdiler. Böyle bir düşmanlere elimizde kalan şu bir avuç
toprağı da veresek çekilip gitmek için arka tarafta bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar düşmana
kaptırdığımız koca koca memleketlerin halkı hicret edecek yer bulabilmişlerdi. Neuzubillah biz öyle
bir akıbete mahkûm olursak başımızı sokacak bir delik bulamayız.”(7, s. 8)
Aslında onun bu çalışmaları, İslam dünyasının - Türkiyesiz ayakta kalamayacağına kesin
inandığı için- öncelikle Türk’ü ayağa kaldırma amacına hizmet içindir. Konya’da, Kastamonu’da,
Yozgat’ta, Balıkesir’de ve başka yerlerde millete hitap eder. Yazdıklarının cephelere ulaşması, asker
tarafından okunması için gayret ederdi. Zaten, Genel Kurmay da onun hitabelerini çoğalttırıp askerin
maneviyatını yükseltmek için cephelere dağıtiyordu.
Mehmet Akif ünlü bir şair ve geniş yaratıcılığa sahip milli bir Şahsiyyatdır. Şiirlerinin dili çok
akıcı ve kalemi çok belağetlidir. Mehmet Akif'in eserlerinde maddi ve manevi zorluklar içinde
yaşayan insanların yoksulluğu, mazlum kadınların kaderi, Anavatan'ın sorunları her zaman dikkat
çekiyor. Mehmet Akif sadece sorunlardan bahsetmiyor, aynı zamanda bu sorunları çözmenin yollarını
göstermeye çalışıyordu. M.Akif Ersoy Milli Mücadele yıllarında Egemenlik Sözleşmesi'nin sadık bir
destekçisiydi. O, her türlü anti-Semitizme ve emperyalizme karşıydı. Bu tutum Mehmet Akif'in tüm
şiir ve yazılarına yansımıştır. “Çanakkale Şehitlerine”, “İstiklal Marşı”, “Safahat” vb. Şiirleri Türk
edebiyatının ve ideolojisinin ebedi örnekleridir.
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Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı Türk ve Türk-İslam tarihinin düşünceli bir insanı olarak,
eserlerinde dünyayı çok iyi ve doğru tahlil etmişdir. Herkes için bir ölüm kalım savaşı olan “Kurtuluş
Savaşı” nda Milli Mücadele'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu nedenle Mehmet Akif gönlünden gelen
sesi dinleyerek Milli Mücadele'ye katıldı.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın sonuçları, Milli Mücadele, Türk Milletinin ateş
çemberinden geçtiği yıllar olmuştur. Mehmet Akif'in yaşamı boyunca Osmanlı İmparatorluğu
dışındaki tüm İslam ülkeleri sömürge güçlerinin etkisi altındaydı.Ve bu ülkeler zayıf, mazlum, fakir
ve perişan olarak kaldılar. Mehmet Akif şiir ve yazılarında Vatan ve halk için ne demek istediğini
samimiyetle dile getirirdi. Şiirlerinde bilim ve eğitimin önemini vurguluyordu.
Mehmet Akif duyarlı bir insandı. O, milletinin, vatanının ve özellikle inançlarının tehlikede
olduğunu tez bir zamanda anladı. Tehlikeyi önlemek için kalemini kavgaya koymakta tereddüt etmedi.
Çünkü Mehmet Akif, inandığı değerler uğruna mücadelede elinden geleni yaptı. Duyarlılığı
“herkesin” sorunlarını çözmeye odaklanmıştı. “Serbest esarete nasıl dayanabilir? Günlük hayatında
sakin, sabırlı ve hoşgörülü bir adam olan Mehmet Akif, milleti ve memleketi kasıp kavuran talihsizlik
bulutlarını dağıtma ve çözme arzusuyla yaşamıştır.” (3).
Türk milleti devletini bir devletin yıkıntılarından kurtarmak için Milli Mücadele başlattı. Bu
Milli Mücadele, yeniden yükselme, yeniden doğma mücadelesiydi. Çünkü Türkiye önceki savaşlarda
yenilmişdi. Kardeş Türkiye bu Milli Mücadele'de kaybetmiş olsaydı, “Varoluş Mücadelesi” de
kaybolurdu. Mehmet Akif bunun ne kadar büyük bir felaket olduğunu bildiği için İstanbul'da milli
güçlerin yanında yer aldı.
Sonuç
Mehmet Akif Milli Mücadele sürerken Türk ordusunun gösterdiği büyük kahramanlıklar,
politikacıların basiretli çalışmaları, milletin her geçen gün kendini toparlaması karşısında çok
ümitliydi. İstiklal Marşı’nda ortaya koyduğu ruh hali başka türlü reallaşmazdı. Eğer Mehmet Akifin
içinde o ümit olmasaydı, İstiklal Marşı’nı mısralarıyla bitiremezdi:
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. (1)
Cemal Kutay bu anlamda yaziyordu: “Büyük Taarruzun zaferle neticelenip düşmanın İzmir’e
doğru kovalandığı günlerde ise Akif, heyecan içinde Ankara’da duramamış, oğlu Emin’i de yanına
alarak, cesetlerle dolu savaş sahalarını dolaşmış, düşmanın bıraktığı yangınlara su taşımış, bu şekilde
Bilecik’e kadar gitmiştir.” (8, s. 310)
M. Akif, zaferden sonra bütün İslam dünyasının Türkiye’yi örnek alacağını, Türkiye’nin de bu
konuda liderliği ele alacağını umuyordu. Türkiye bütün İslam dünyasını koruyacak, kollayacak, ona
örnek olacak, büyük birleşmenin mimarlığını yapacaktı.
Fakat Akif, beklentilerinin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmasından sonra buruk bir ruh hali içinde,
1923 Mayısının başında İstanbul’a döndü. Aynı yılın Ekim ayında Abbas Halim Paşa’nın davetiyle
Mısır’a gitti. Ertesi yılın baharında döndü. Birkaç yıl, kışları Mısır’da, yazları İstanbul’da geçirdikten
sonra, 17 Haziran 1936’ya kadar Mısır’da kaldı. Üniversite’de ders verdi, Kur’an tercümesiyle uğraştı
ve bazı kitablar yazdı. (9; 10) Ama Mehmet Akif bu devirde şiire çok az vakit ayırabildi.
Mısır’a gittiği ilk yıllarda yazdığı1924 tarihli Vahdet şiiri, onun içinde bulunduğu ruh halini
ortaya koymaktadır:
Şark’ın ki mefahir dolu, mazi-i kemali,
Ya Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hali!
Şirazesi kopmuş gibi, manzûme-i iman,
Yaprakları yırtık, sürünür yerde, perişan. (5)
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Sağlığının her geçen gün kötüye gitmesi sonucu, Mehmet Akif 17 Haziran 1936 tarihinde
İstanbul’a geldi. Onun tedavi çabalarıyla geçen yaklaşık altı aylık bir ömür kalmışdı. Şair, 27 Aralık
1936 Pazar günü akşamı saat 19.45’te vefat etti. Cenazesine resmi sıfatlı bir tek kişi katılmadı.
Tabutunun üzerine bayrak bile örtülmemişti. Üniversiteli gençler durumu fark edince, esnaftan temin
edilen Bayrak tabutuna örtüldü. Gençler, ona reva görülen muamele karşısında göz yaşlarını
tutamadılar.
Kabri başında, ünlü edebiyat öğretmeni ve yazar Hakkı Süha Gezgin ve o zaman üniversite
öğrencisi olan Prof. Abdülkadir Karahan birer konuşma yaptılar. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli
gençler tarafından yaptırıldı. Daha sonra, yol inşaatı dolayısıyla kabri Edirnekapı Şehitliğine
nakledildi. Şimdi bir tarafında Süleyman Nazif, bir tarafında da arkadaşı Ahmet Naim Bey
yatmaktadır.
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MEHMET AKİF ERSOY AZERBAYCAN'IN BİLİM ORTAMINDA
(SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYATTA)
MEHMET AKIF ERSOY IN THE SCIENTIFIC ENVIRONMENT OF AZERBAIJAN
(IN THE SOCIAL SCIENCES AND LITERATURE)
Vusal ZULFUGAROV

Abstract
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) has begun at the most critical period in the history of Turkey to
the creative activity, has been operating in a complicated period when the Ottoman Empire collapsed
it and the Republic of Turkey was founded, it has been a witness and participant living in the national
struggle for years.
His work named "Safahat" is a work that reflects the important political, social and cultural
problems of its period and witnesses a mixed period. Mehmet Akif's independence and territorial
integrity of Turkey took place at the forefront of the battle for life and death.
The research of Mehmet Akif's creativity, who always referred to Islamic and national values in
his activity, was banned in the Soviet Union. Not only in the Soviet Union, Turkey has even suggested
the wrong idea about her.
It is known that the first researches about the great poet appeared when he was alive. In 1919,
"Mehmet Akif - zatı və Asarı" was published. In Turkey, many researches have been made about this
person and still is done today. Little research has been done on the life and works of the poet in
Azerbaijan. There are almost no researches other than published articles. His doctoral dissertation was
written about Mehmet Akif in Azerbaijan in 2010. It is true that Azerbaijani scientists in the Soviet
period generally studied the literature of the Turkic peoples. However, the "Pansilamist" stamp on his
name has prevented you from approaching him. In 2005, Turkish writer Abdullah Tuylu translated his
book "Social Problems in Mehmet Akif" into azerbaijani and published in Baku.
Key Words: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, National Anthem, Islamism, National Struggle
Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun zorlu
döneminde yaşayan ve yaratan Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), Türk dünyası tarihine büyük bir iz
bıraktı. Döneminin önemli siyasi ve sosyo-kültürel sorunlarını yansıtan "Safahat" kitabı, Türk
edebiyat tarihinin başyapıtlarından biridir. En büyük eseri olarak kabul edilen "İstiklal Marşı" Türk
toplumunun ruhunu, milli mücadele ruhunu yansıtmaktadır.
Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'un Fatih semtinin Sarigüzel mahellesinde dünyaya
geldi. Bazı araştırmacılar onun Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğduğunu söylüyor. Bu, Mehmet
Akif'in babasının işiyle alakadar olarak Bayramiç'e atanmasıyla bağlantılıdır. Ancak onun hakında
olan hatıralarda, onun Sarıgözel'de annesinin evinde doğulduğunu ve çocukluğunun orada geçirdiğini
söylüyorlar.
Mehmet Akif'in babası Tahir Efendi aslen Arnavutlu'dur. Mehmet Akif'in yetiştirilmesinde ve
eğtiminde babasının büyük rolü olmuştur. Oğluna Arapça ve Farsça'nın yanı sıra İslami ilimleri de
öğretti. İlk eğitimini Fatih'te bir okulda aldı, ardından Rüşdiyede eğitim aldı. Arapça, Farsça ve
Fransızca öğrendi ve Kuran'ı ezberledi. Edebiyata büyük ilgi gösteren Akif, Hafız'ın "Divan"ını,
Sadi'nin "Gulustan"ını, Mevlana'nın "Mesnevi"sini, Fuzuli'nin "Leyli ve Mecnun"unu okudu.
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Şairin annesi Emine Şerifa aslen Buharalıdır ve Tokat'a gelmiş bir aileden idi. Akif'in babası da
annesi de İslam'ın tüm kurallarına uyan dindar insanlardı. Mehmet Akif'in eşi, Tophana emir
hazinedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet hanım olmuştur (Tüylü, 2005: 13).
Mehmet Akif, Rüşdiye'den başarıyla mezun olduktan sonra Mülkiye okulunda eğitime başlamış,
ancak babasının ölümü ve Sarıgözel'deki evinin yanması sonucu ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle
eğitimini Mülkiye Veteriner yatılı okulunda devam ettimiştir. Veteriner okulunu başarıyla bitirdikten
sonra Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi'nde müdür ve hayvancılıktan sorumlu başmüfettiş yardımcısı
olarak çalıştı. Görevi sırasında bulaşıcı hayvan hastalıkları nedeniyle Osmanlı vilayetlerinde olmuş,
Anadolu, Rumeli ve Arabistan'ı gezmiştir. Bu dönemde halkın hayatı ve yaşamı tarzı ile yakından
tanışmıştır.
Mehmet Akif Ersoy, Türk edebiyatında büyük bir şahsiyet olmasına rağmen, yaratıcılığı
Azerbaycan'da çok az çalışılmış ve bilimsel araştırmaya konu olmamıştır. "İstiklal Marşı"nın yazarı ve
"Safahat"ın yaratıcısı olarak bilinir. 2010 yılında Azerbaycanlı bir bilim adamı olan Sariya Gündoğdu
tarafından "Mehmet Akif Ersoy'un eserinde toplumsal sorunların sanatsal tecessümü" başlıklı bir
doktora tezi ortaya koyuldu (Gündoğdu, 2009). Toplumsal sorunların çözümünü İslami ve milli
değerler üzerinden ifade etmeye çalışan Mehmet Akif'in yaratıcılığının incelenmesi daha önce
Sovyetler birliyinde de yasaklanmıştı. Aynı zamanda memleketi Türkiye'de bile bazan yanlış
değerlendirilmeler aparılmıştır.
Mehmet Akif Ersoy hakkında ilk araştırma çalışması, yaşadığı dönemde yapılmıştır. Süleyman
Nazif'in "Mehmet Akif – Zatı ve Asarı" adlı eseri 1919'da yayınlandı. 1924 yılında yazarın aynı adlı
kitabı yayımlandı. Ayrıca Orhan Seyfi'nin 1937'de İstanbul'da "Mehmet Akif: Hayatı ve Eserleri"
başlıklı bir çalışması yayınlandı. Ashraf Adib, Hakkı Güney, Faruk Kadri Timurtaş, Camal Kuntay,
Ali Nihat Tarlan araştırma yapmış ve kitapları yayınlanmıştır.
Mehmet Akif ile ilgili araştırmalar bugün de devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Azerbaycan'da
Mehmet Akif, hayatı ve faaliyetleri hakkında çok az araştırma yapılmıştır. Sovyet döneminde antiislam, anti-türk rejimlerin varlığına rağmen, bazı Azerbaycanlı bilim adamları genel olarak farklı Türk
halklarının edebiyatını ve kültürünü incelemiş ve bazı araştırmalar yapmışlardır. Ne yazık ki Akif'in
adının bir panislamcı olarak damgalanması, onun çalışmalarına yaklaşmanı engellemiştir.
İslam'a karşı radikal bir duruş sergileyen Sovyetler birliğinde, otoriter rejimin baskısı, din
adamlarının "düşman sınıfı" olarak adlandırılması, acımasız zulme maruz kalmaları ve diğer
nedenlerle vicdan özgürlüğü ilkeleri büyük ölçüde ihlal edilirdi. Halkın din duygularını yok etmek için
sindirildiği ve zulme uğradığı böyle bir sistemde insanlar dini inançlarını kendi içlerinde
saklamışlardır (Məmmədov, 2018: 57).
Sovetler dönemide Azerbaycan'da İslam'a karşı durumu karakterize edecek bazı bilgilerden
bahsetmek istiyorum. Örneğin 1917'de Azerbaycan'da yaklaşık 3.000 cami vardı. Azerbaycan'da
Sovyet hükümetinin kurulmasından 1927'nin başına kadar ülkede 120'den fazlası Bakü ve çevresinde
olmak üzere yaklaşık 1.700 cami kalmıştı. 969 cami Şii ve yaklaşık 700'ü Sünni idi. 1929'da
Moskova'nın emriyle 400 cami aynı anda kapatıldı. 1933'te ülkede sadece 17 cami kalmıştı. Bunlardan
11'i Şii, 2'si Sünni ve 4'ü Şii ve Sünni camileridir (Yunusov, 2004: 141). Ziyaretler, dini törenler ve
bayramların keçirilmesi yasaklandı. Dinle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen milli bayramımız Nevruz,
1930 yılından itibaren dini bayram olarak kabul edildi ve yasaklandı.(Göyüşov, 2004: 6-7). Açık
camiler de formal karakter taşıyordu. "Tanrısızlar Cemiyeti" aktifti. Ayrıca, Gizli Polis'in zulmünden
ve işkencesinden korktukları için kimse camiye gitmeye cesaret edemedi (Gökgöl, 1958: 40).
Totaliter Sovyet sisteminin farklı yıllarında, tek tek saylarda bir Azerbaycanlı Müslüman Hac
yolculuğuna çıkacak kadar şanslıydı. Genel olarak Hac, Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanlar için
neredeyse erişilemezdi. 60 milyon Müslüman nüfuslu Sovyetler Birliği, yılda sadece 25 kişiye izin
veriyordu. 1945'ten 1990'a kadar Sovyetler Birliği'ndeki 900 Sovyet vatandaşı Mekke'yi ziyaret etti.
Böylesine Türk ve İslam karşıtı bir rejimin baskısı altında yaşayan ve çalışan bilim adamlarının
ve yazarların bu tür konulara değinmesi mümkün değildi. Bu baskılar ve zorluklar ancak Azerbaycan
bağımsızlığını kazandıktan sonra sona erdi.
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Milli mücadelenin en zor zamanlarında Avrupa'ya diplomatik geziler yapan, dünya görüşünü
zenginleştiren ve siyasi süreci takip ederek önemli sonuçlara ulaşan şair, daha sonra Mısır, Şam,
Riyad ve Medine'ye gitti. 1915 yılında özel bir teşkilat vasıtasıyla Arabistan'a diplomatik bir ziyarette
bulundu, dönüşünde Şam ve Beyrut şehirlerini ziyaret etti. Şam'da iken Suriye gazetelerinden biri
onun hakkında çok güzel şeyler yazmış ve Suriyenin saygıdeğer adamları Mehmet Akif'i görmeye
gelmiş ve onu sadece Türk milletinin değil, İslam aleminin de en büyük oğlu olarak adlandırmıştır
(Gündoğdu, 2009: 136).
2005 yılında Türk yazar Abdullah Tüylü, "Mehmet Akif Ersoy” adlı eserini Azerbaycancaya
çevirerek Bakü'de yayımladı. Azerbaycan'da Seriya Gündoğdu, "Mehmet Akif Ersoy'un eserinde
toplumsal sorunların sanatsal tecessümü" başlıklı bir doktora tezi ortaya koydu. Doktora tezinde,
Mehmet Akif'in yaşamını ve eserlerini, dönemin edebi ve sosyal çevresi analiz edilmiş. Yazar
araştırma sırasında Azerbaycanca, Türkçe, Rusça ve İngilizce kaynaklardan yararlanmıştır. Mehmet
Akif'in çocukluğu ve gençliği, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi durumun olumsuz olduğu bir
döneme denk geldi. Bütün bunlar yaratıcılığını ve görüşlerini etkiledi. Milleti için canını feda eden bir
şairdi. Halkının geleneklerini, dinini, yaşayış biçimini, psikolojisini, yaşamını ve bakımını iyi bilen,
eserlerinde olduğu gibi halkın zorluklarını yüceltmeyi, olayları değerlendirip ifade etmeyi bilmiştir.
Son zamanlarda Azerbaycan bilim ortamında Mehmet Akif'e ilgi artmakta davam edir. Şairin
faaliyetleri ile ilgili sempozyum, konferanslar ve bilimsel etkinlikler yapılmaktadır. Bir kaçından bahs
etsek şairin Azerbaycan'da büyük bir saygı ve sevgiye sahip olduğunu görebiliriz.
16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Azerbaycan Kafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, TİKA, Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy
Düşünce ve Sanat Vakfı, T.C. Bağcılar Belediyesi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Hüseyin
Cavid Evi Müzesinin ortak organizasyonuyla, "Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy,
Hüseyin Cavid" konulu Uluslararası Konferans düzenledi. Konferansa 11 ülkeden 100'den fazla bildiri
sunuldu ve bildiri kitabı yayınlandı. Konferansta ülkelerimiz arasındaki dostane kardeşlik ilişkileri
hakkında konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun'un yanı sıra büyük şairler
Memmed Akif Ersoy ve Hüseyin Cavidin edebiyata değerli katkılarda bulunduğunu söyledi. Diğer
bilim adamları ve uzmanlar, aynı duygu ve düşüncelerle yaşayan dahi mütefekkirler Memmed Akif
Ersoy (1873-1936) ve Hüseyin Cavid'in (1882-1941) hayatını ve zengin edebi eserlerini anlattılar. Her
iki şairin de çok zor bir dönemde ölümsüz eserler meydana getirdikleri kaydedilmiştir. Ardından
Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid ile ilgili bir video tanıtım gösterildi.
2 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nden Nizami Gencevi'nin adını
taşıyan Edebiyat Enstitüsü, TİKA ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Mehmet Akif Ersoy'dan
Bahtiyar Vahabzade'ye - iki şair ve bir şiir" konulu uluslararası bir bilimsel panel düzenledi. "
Etkinliğe Azerbaycanlı bilim adamlarıyla birlikde Erkan Özoral, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü
Cihan Özdemir, Türk-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil Ayrım, Gelibolu
tarihi bölge başkanı İsmail Kaşdemir ve TİKA Bakü Ofisi koordinatörü Teoman Tiryaki de katıldı.
Etkinliğe katılanlar, Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'de cumhuriyet fikirlerini ortaya koyan, milli
düşünce, bağımsızlık ve devletçilik fikirlerini yayan bir şair olduğunu söyledi. Vatan, toprak ve millet
sevgisini eserlerine aşılayan şairin yaratıcılığı bir okuldur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif
Ersoy ülkemizde sevilir ve saygı duyulur. Halkımızın istiklal şairi Bahtiyar Vahabzade Türkiye'de de
çok tanınır, eserleri büyük bir sevgiyle okunur. Bahtiyar Vahabzade eski Sovetler dönemide
bağımsızlık ve ulusal istiklal fikirlerinden söz etmiş ve eserlerinde bu konulara geniş yer vermiştir.
Bağımsızlık yıllarında ülkelerimiz arasında manevi köprüler kuran önemli hizmetleri olmuştur. Bu iki
şair, bağımsızlık, milli düşünce ve devletçilik fikirlerini eserlerine mükemmel bir şekilde
yansıtmışlardır. Mehmet Akif Ersoy ve Bahtiyar Vahabzade, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak milli ve
bağımsızlık şairleridir.
3 Mayıs 2019 tarihinde Baküde Hazar Universitesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı, TİKA Bakü Program Koordinatörü ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü, SEBÎLÜRREŞAD
Kültür ve Eğitim Derneği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EcoAvrasya) ve Hazar
Üniversitesi'nin destekleriyle, “ Mehmet Akif Ersoydan Bahtiyar Vahabzadeye "İstiklal Bilinci"
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konulu konferans düzenlendi. Konferansta Azerbaycanlı bilim adamlarının yanı sıra tanınmış Türk
yazarlar Abdurrahman Dilipak ve eski Türk Milletvekili Recep Garibi birer konuşma yaparak, iki
kardeş ülkenin bağımsızlık yolunu ve milli mücadelenin edebi eserlere yansımasıyla ilgi sunum
yapmışlar. Ardından Üniversite Orkestrası Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine adanmış bir konser
verdi.
Mehmet Akif'in kaleme aldığı "İstiklal Marşı", 12 Mart 1921'de TBMM'de milletvekillerinin
oybirliğiyle "Milli Marş" olarak kabul edildi. Mehmet Akif 1920 yılında Burdur ve Bolu Milletvekili
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine katıldı. Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki bir
muhalefet grubunda olduğu için artık ikinci toplantıya üye değildi. Daha sonra Mısır'da yaşadı ve
Kahire Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri verdi. Akif, Haziran 1936'da İstanbul'a döndü ve
Aralık'ta vefat etti. Şairin bedeni üniversite öğrencileri tarafından kaldırıldı. Edirnegapi mezarlığına
vasiyet ettiği gibi defnedilir.
Mehmet Akif ve diğer İslamcılar, Türkiye'nin önderliğinde İslam halklarının siyasi ve kültürel bir
birliğinin kurulmasını talep etmişler (Rüstəmov, 2005: 7).
Mehmet Akif, dönemin toplumsal sorunlarını abartmış ve çözüm yollarını göstermeye
çalışmıştır. Aynı zamanda eğitim ve bilimin önemini vurguladı. Kamusal yaşamı yenilemek, cehaleti
ortadan kaldırmak, yeni bir yaşam ve gelişme yoluna girmek için halkı uyandırmanın önemini
vurgulayarak, modern bilimin önemini vurgulayarak, bilimsiz bir milletin yeryüzünden silineceğini
söylüyordu. Şair, bilgisizliğin sebeplerinden biri olarak okullardaki eğitim seviyesinin düşüklüğünden
şikayet etmiştir. Millet ve halk için mükemmel bir eğitim sağlayamayan okullar şairin eleştirilerine
hedef olmuştur. Artık okulların ve üniversitelerin İbn Rüşd, İbn Sina, Razi ve İmam Gazali gibi
alimler yetiştiremediğini söyledi.
Mehmet Akif, eğitimli ve cehaletten arınmış bir nesil yetiştirmek için eğitim maliyetinden
tasarruf edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ona göre asıl sermaye eğitimin kendisidir. Eğitim sisteminin
iyileştirilmesi için milli değerlere dayalı, ahlaka zarar vermeyen bir eğitim sisteminin oluşturulması
gerekmektedir. Taklit, ezber, tekrar ortadan kaldırılmalıdır. Avrupa standartlarına uygun eğitim
kurumları oluşturulmalı ve dürüst bilim adamları ve öğretmenler işin içine dahil edilmelidir.
Mehmet Akif, İslamcı görüşlerinde Cemaleddin Afgani ve Mısırlı Muhammed Abduh'tan
tercüme yapmasına rağmen, onların görüşlerini taklit etmemiş, bazı görüşleri modernist İslamcılara
yakın olmuştur.
Akif'e göre din sadece bir ibadet ve inanç unsuru değildir. Seküler nitelikleriyle toplumu
düzenleme ve ona dinamizm kazandırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle Akif, Osmanlı
İmparatorluğu'nu önce tüm Müslümanları koruyabilen bir İslam devleti olarak görmek istemiş, onun
en parlak döneminde toplumdaki süreçleri ve kahramanları yücelten, ardından çöküşün nedenlerini
araştırmıştır (Önberk, 1987: 184).
Pan-İslamcı fikirleri edebiyatta yayan, İslam'ı idealize eden ve kendi halkına değil, tüm İslam
ümmetine hitap eden bir grup Türk yazar, ünlü şair Mehmet Akif'in önderliğinde bir fikir etrafında
birleştiler. Bu kişiler eserlerinde İslami fikirleri yaymaya çalışmışlar ve onları aydınlatıcı fikirlerle
birleştirmeye çalışmışlardır. Bu şekilde İslam dünyasının gelişmesi için bilim ve teknolojinin
araştırılmasının önemini vurguladılar (Öztürkmen, 1990: 198).
Mehmet Akif'e göre vatanın zor günlerinde millet birlik olmalı, farklı bakışlar geçici de olsa
ortadan kaldırılmalıdır. Hem islamcılar, hem batıçılar, hem türkçüler, hem de tüm aydınlar vatan ve
milli birlik için birleşmelidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan Savaşı'ndaki yenilgisi sadece bir
toprak kaybı değil, aynı zamanda bir soykırımdı. Şair bu olaydan çok etkilenmiştir. Azerbaycan bilim
adamı Sarıya Gündoğdu doktora tezinde Mehmed Akif'in Balkan trajedisi konulu şiirini okurken
Karabağ ve Hocalı soykırımının göz önünde canlandığını belirtiyor. Bir an için şiirin Hocalı
soykrımına adandığını düşünüyorsunuz. Ancak Balkan trajedisi, 1912'de Hocalı trajedisinden çok
önce gerçekleşti. Tarih boyunca Balkanlar, Karabağ ve Bosna'da Türk-Müslüman halkına yönelik
saldırılar devam etmiştir (Gündoğdu, 2009: 99).
Azerbaycan halkının en acı olayı olan Hocalı soykırımını hatırlamamak olmur. 25-26 Şubat 1992
gecesi, Ermeni silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun tüm normlarını bozarak, Hocalı şehrinin sivil
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nüfusuna ağır askeri hücum etdi ve şehri vahşicesine yok etti. Sadece Azerbaycan halkına karşı değil,
tüm insanlığa karşı işlenen korkunç bir suç sonucunda 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak
üzere 613 Azerbaycanlı etnik kökenleri nedeniyle vahşice katledildi. Sonuç olarak, 8 aile tamamen
yok oldu, 25 çocuk her iki ebeveyni ve 130 çocuk bir ebeveynini kaybetti. Ayrıca 487 sivil ağır
yaralandı ve 1.275 kişi rehin alındı. 68'i kadın ve 26'sı çocuk 150 rehinenin akıbeti bilinmiyor.
Mehmet Akif, bütün varlığıyla İstiklal savaşına katılmış olan Türk milletini ve tüm İslam alemini
esaret ve geri kalmışlıktan kurtarmak için pnderlik etmiş, sadeliği, bilfi ve bilimi ile hurmet kazandı.
Onun haşam yolu bir kez daha gösteriyor ki, şair asla şöhret ve ünlü isim için uraşmamıştır
(Gündoğdu, 2009: 137).
Mehmet Akif'in yaratıcılığını inceledikçe şairin sadece Türkiye'de değil Mısır, Suriye, İran,
Azerbaycan'da da sevildiğini görüküyor, onun faaliyeti birçok insanın dünya görüşünü etkilemiş,
yaşamlarına ve faaliyetlerine örnek olmuştur. Şairin zengin yaratıcılığı Türkiye tarihinin, tüm Türk
dünyasının önemli bir döneminin parlak bir örneğiydi.
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IN THE CIRCLE OF NATIONAL ANTHEMS: POLISH NATIONAL ANTHEM – ITS
HISTORICAL CONTEXT AND MESSAGE, UNIVERSALISM, RECEPTION IN THE
SLAVIC WORLD
Wojciech SZCZEPAŃSKI

Among the various symbols relevant to a given state and nation, the state/national anthem plays a
special role. By celebrating in 2021 the centenary of the Turkish national anthem, the "March of
Independence", the text of which was written by Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), patron of the
University of Burdur, it is an excellent opportunity to reflect more widely on the issue of state/national
anthems, their role in cementing national identities, the impact of the texts and melodies of hymns on
the consciousness of individual communities, as well as the messages they carry.
Giving in to this inspiration, the author of these considerations allows himself to present a
reflection on the Polish anthem to the honorable audience.
This choice is simple and obvious for him, as the writer of these words is Polish.
However, one should not see here only national particularism, and thus striving to boast about
"something Polish" on the international forum for reasons that could be described as nationalistic. It
becomes clear when the unquestionable universality of the message of the Polish anthem is clearly
indicated, which is particularly evidenced by its inspiration by the circle of various European
(especially Slavic) nations. Exposing the genesis of the Polish anthem, the circumstances in which it
was created and then disseminated among Poles and non-Poles – must again draw attention to the
supra-ethnic, universal meaning of the most important song that Poles have had for over two
centuries. The Polish anthem was created as a song of an enslaved nation, a nation without a state,
whose sons, under the banners of various states and nations - from France to Turkey – fought with
bravery growing in legends "for our freedom and yours", and therefore for the resurrection of Poland,
but also for freedom of all nations suppressed by despots, all peoples striving for rebirth, erecting the
standards of equality and brotherhood, proclaiming the independence of the human spirit, the
inalienable right of every person to life without constraining bonds. Thus, the Polish anthem and the
values sung in it are fundamentally democratic and deeply humanistic, free and timeless.
The end of the 18th century brought the full fall of the Republic of Poland. The former Central
European power, before it disappeared from the map of Europe for 123 years in 1795, after its lands
were divided by its neighbors, went down in the history of the world with a progressive, first
Constitution on the European continent (Constitution May 3, 1791). The fall of the Kościuszko
Uprising and the third, total territorial partition of Poland, which took place four years after the
enlightened constitutional reforms, were, however, ruined totaly the social reforms and national
sovereignty (Samsonowicz, 1990).
During the oppression in Poland, Polish national life developed with impressive intensity in
exile. Abroad, Poles quickly gained the opinion of not only persistent preachers of the need to
reactivate Polish statehood, but also advocates of peoples' freedom, democracy, and political liberal
reforms. The salons and street pavements of: Paris, London, Berlin, Dresden, Munich, Stuttgart,
Brussels, Milan, Rome, Geneva, Lausanne, Zurich, Vienna, Pest, Istanbul and Belgrade resounded
with the slogans of freedom and brotherhood raised in Polish. The commander of the last pre-partition
uprising, Tadeusz Kościuszko, together with Kazimierz Pułaski, went as far as the Atlantic Ocean, and
fought for the freedom of the United States of America.
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In Europe, Polish hopes for independence shortly after the partitions focused primarily on
Napoleonic France, waging a war with two partitioning powers – Prussia and Austria, and with time
also with tsarist Russia (Askenazy, 1994).
When in March 1796 the young general Napoleon Bonaparte took the French command on the
Italian front, and on behalf of France on the Apennine Peninsula were established the Republics of
Cispadane, Ligurian and Cisalpine, there were crowds of Polish refugees. The leader of Polish
patriotic emigration was General Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). In consultation with other
Polish patriots, J. H. Dąbrowski proposed to Bonaparte, who had difficulty recruiting volunteers for
his units, to create the Polish Legions in Lombardia (Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985; Pachoński
1987). Legions were born out of the need for freedom, and in their creation, apart from the mentioned
general J. H. Dąbrowski, also participated Józef Rufin Wybicki (1747-1822) from Pomerania
(privately a friend of general Dąbrowski), the author of patriotic appeals to his countrymen from
oppressed Polish lands, a legionary diplomat in Paris, and then co-organizer of branches in Reggio
Emilia. When, by the decision of Napoleon Bonaparte, Polish legionaries in the summer of 1797 were
relocated from Reggio Emilia to Milan, it was Józef Wybicki composed the patriotic "Song of the
Polish Legions in Italy", which he associated with the folk melody of the mazurka, known from
notations from the mid-18th century from Podlasie and Pomerania. It happened between 15 and 21
July 1797, which was stated in consistent reports of several legionary commanders (Jan Henryk
Dąbrowski, Karol Kniaziewicz, Kajetan Koźmian, Józef Radomiński) and the historian of the Legions
– Leonard Chodźko.
As one of the leading Polish researchers of the history of the Polish anthem wrote
(Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985, pp. 24-25):
A song composed by himself with an adapted melody was sung by Wybicki at the farewell
meeting of the legionary elders. She was greeted with warm applause. Simple words and a familiar
melody immediately fell into the hearts of not only officers, but also soldiers. Thus was born this
rousing song, full of strength and life, a harbinger of the imminent return to the country and the
liberation of the homeland from slavery. [...] The song quickly spread to all the Legion units stationed
in various Italian cities, it was sung everywhere with exultation. […] This song became a refreshment
to all Polish hearts, an encouragement to persevere, a call to fight.
The words and the melody of the "Song of the Legions”, quickly also called Dąbrowski’s
Mazurka, remained with the Polish nation forever and becoming its national anthem (from 1926, the
official national anthem of the Republic of Poland, reborn on 11 November 1918). The stanzas of
"Songs of the Legions" have gained the name of "a wonderful song, unstoppable in its flight from
Italy to the enslaved Polish homeland", a song "pouring balm soothing the soul of an old man and fire
into the heart of a young man". This is how Maria Wysłouchowa, a Polish journalist and social activist
known in the 19th century, described her (Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985, p. 26).
And here are these words:
Poland is not yet lost,
So long as we still live.
What the alien force has taken from us,
We shall retrieve with a sabre.
March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
We'll cross the Vistula and the Warta River’s,
We shall be Polish.
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Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.
March, march...
Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish occupation
To save our homeland,
We shall return across the sea.
March, march...
A father, in tears,
Says to his Basia:
"Listen, our boys are said
To be beating the tarabans."
March, march...
Having accepted among Poles from emigration and divided homeland, Dąbrowski’s Mazurka,
popularized in the masses, began to accompany Poles in each of the most important moments in
history – both in the uprising for independence and in organic work. It encouraged prisoners and
exiles as well as successive waves of post-insurrectionary exile, which in the mid-nineteenth century
gradually replaced their counts on the war of the Western powers with Russia, which was to bring the
Poles the longed-for liberation, with the hope of plunging tsarism into a confrontation with Turkey
(Nowak, 2016). Infecting with hope and vigor, Dąbrowski’s Mazurka resounded in the manors of the
nobility and poorer households. It has become the most common form of professing faith in Poland
and her resurrection, in her future independent existence. Finally, it continues until now with
independent Poland and Poles in the country and abroad, accompanying state and school ceremonies
(inauguration of each school year), as well as the emotions associated with the competition of athletes.
However, the truly fascinating non-Polish career of the most famous Polish national song in the
nineteenth and twentieth centuries is very special. Well, it directly inspired other hymns, and in the
circles of the Slavs fighting for freedom – especially among the South Slavic peoples – it gained a
symbolic and universal meaning.
Adam Mickiewicz (in Pan Tadeusz and in the texts of lectures at the Collège de France in Paris),
Juliusz Słowacki (in Kordian) and Zygmunt Krasiński (in Przedświt) – the three greatest Polish
romantic poets – were certainly those who as the first, they contributed to the spreading of the
libertarian and democratic message of "Songs of the Polish Legions in Italy" also in the non-Polish
elite. This was noticed by a historian who was an expert in the history of Dąbrowski’s Mazurka
(Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985). However, this researcher also noticed the participation of a
well-known non-Polish poet in the above process. It was Lord Stradford de Redcliff, who in 1856
wrote the poem „Poland is not yet lost”.
In her outline of the history of the Polish anthem, the quoted researcher points to the popularity
of its content and melodies, inter alia, in the German lands in the 1830s, beyond the western and
southern borders of Prussia, in the then already engulfed by freedom and revolutionary sentiments in
the Principalities of Westphalia, Hesse, and Württemberg and Saxony and on the German-French
border in the Rhineland. Everywhere there, in a spirit of solidarity with Poles, the cry Noch ist Polen
nicht verloren was heard. It was also literally heard in a poem by the German poet Ludwig Uhland
from 1833, addressed to Adam Mickiewicz (Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985).
It is interesting that in the Germanic cultural circle a certain popularity of the Polish legionary
song was noted after the November Uprising of 1830 also in Sweden, where it was quoted in the
leading daily Aftonbladet. It was also played in 1839 in Gothenburg. The occasion was the solemn
funeral of the well-known Swedish medical doctor Stille, who earlier, during the aforementioned
uprising in Poland, made a contribution to volunteer field service among fighting Poles, helping them
as a surgeon (Wawrzykowska-Wierciochowa, 1985).
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However, it was only in the Slavic world that Dąbrowski’s Mazurka became the primary part of
the cultural and ideological-political heritage of individual nations representing the Slavic region; first
their creative and patriotic elites, and thanks to them - entire societies. In their imponderabilia, they
began to include faith and hope in the free, independent existence of nations, the value of personal and
generational contribution to the struggle for freedom ("she has not died yet - when we are alive!"),
the firm certainty of the final triumphs ("what foreign violence has taken from us - we will take
away with a saber!").
Direct inspiration from the Polish anthem – as emphasized by its researcher Dioniza
Wawrzykowska-Wierciochowa (1985) – can be found in the West Slavic and South Slavic worlds.
First, therefore, we come across it in a work by Samuel Tomášik, written originally in Czech and then
translated into Slovak, who stayed in Krakow in the years 1829-1830. He composed a song in 1834,
with the first stanza as follows:
Hej Slované, ještè naše
Slovanská řeč žije
Pokud naše wĕrné srdce
Pro náš národ bije…
[Hey Slavs, ours
Slavic language is alive
If our faithful heart
It beats for our nation…].
This song played the role of the de facto Slovak anthem for a long time, and above its sheet
music it was stated that it should be sung as "Poland is not yet lost".
Barely two years later, the Croatian Ljudevit Gaj composed the song Još Hrvatska nij 'propala,
dok mi živimo…, in which only Poland was replaced with Croatia.
In turn, the melody of Dąbrowski's Mazurka, became after modification (slowing down) the
melody of the hymn of socialist Yugoslavia, and then of its successor state – the so-called Third
Yugoslavia, constituted by Serbia and Montenegro and existing in 1992-2003 (Serbo-Montenegrin
Yugoslavia was next succeeded by the State Community of Serbia and Montenegro, existing in the
period 2003-2006).
Even the smallest West Slavic nation without its own independent state, that is the Sorbs, thanks
to the song by Hendrij Zejler from 1840 Hišće Serbstwo njezhubjene..., also received their own
national anthem, directly inspired by the Dąbrowski’s Mazurka.
Naturally, the Polish national song was also translated into Russiann (Гей Славяне…) and was
known by some of the Russian elite. Recognition of its message was present in certain circles,
however, it could not manifest itself too widely and freely in the Tsar Empire, due to Russian political
conditions.
The Spring of Nations era increased the popularity of Józef Wybicki's songs. It accompanied the
Slavs from the Panslavic Congress in Prague in 1848, and a year later to both representatives of all
nations clashing with each other in Hungarian lands (the Hungarian side – due to the pro-Hungarian
involvement of Polish troops). Such a broad resonance of Dąbrowski’s Mazurka led to its inclusion in
the collection of the most important cultural contents of 19th-century Europe, picked up and processed
from West to East, from the Canal La Manche to the Bosphorus.
It seems a kind of paradox that the song of a nation whose statehood had collapsed earlier, was
not free and did not have the conditions enabling it to develop sovereign political, cultural and
economic development, was promoted to the role of an extremely important component of modern
European heritage.
As Alina Witkowska wrote, the 19th century, despite being enslaved, was "the great century of
Poles" (Witkowska, 1987). This greatness also manifested at this point. The century of divided and
bleeding Poland, in which the modern Polish identity was formed, drawing so much from
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Romanticism and its myths, shaping the specificity of Polish patriotism and the condition of the Polish
national community (Tumolska, 2016), was permeated through the fighting, spontaneous verses of a
song written by Józef Wybicki in Reggio Emilia in July 1797.
The power of the impact of Polish songs, captivating the masses in Polish lands and beyond,
often also the souls of non-Poles, consumed by poets and academics, taken as a witness in combat
moments and supporting the spirit in everyday life of hard work, and even exile misfortune - this is an
extraordinary phenomenon, inspiring, worthy of analysis and (re) interpretation.
Together with the personality of nineteenth-century Polish romantic bards and spiritual leaders
(headed by A. Mickiewicz), their literary, political and scientific legacy, as well as the achievements
of Polish military acts - it had a wide impact on almost all of Europe. However, it touched the Old
Continent from the West to its Balkan "soft underbelly" (there are really many testimonies of the
Polish influence in this last space, so unfortunately not often remembered today - Durković-Jakšić,
1984).
Recalling the above-mentioned today, and therefore in circumstances in which Europe lives by
the slogans of freedom, democracy, equality and tolerance, but at the same time is torn by an
extraordinary number of political, economic, health, as well as cultural and identity crises – is an
interesting experience and an original pretext for undertaking reflection on the time "when we live"
and the cultural and political changes that characterize it.
The fact that our reflection on the above is undertaken by us in Turkey, where Europe and Asia
will meet, is also in itself an amazing juncture between the old and the new, bringing us to some
extent an analogy with the turbulent decades of the nineteenth century, when it is about the future the
balance of power in Europe and the conditions under which it will be possible for Poles and other
nations of Central and South-Eastern Europe to regain their place on its map, largely due to the
friction in the Balkans, in the south-eastern part of the Mediterranean Basin or in the Crimea, which
was well understood by many Polish wanderers of that time, who were also thrown by their fate to
Istanbul (Adam Mickiewicz) or even to Halep (November 1830 insurgent and one of the leaders of the
Hungarian revolution of 1849, general Józef Bem).
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“İSTİKLAL MARŞI”NIN YAZARI MEHMET AKİF ERSOY'UN ŞAHSİYYETİ,
MÜCADELE VE KURTULUŞ SAVAŞI'NIN ŞİİRLERİNE YANSIMASI
THE PERSONALITY OF MEHMET AKIF ERSOY, THE AUTHOR OF THE “NATIONAL
ANTHEM”, THE REFLECTION OF THE STRUGGLE AND THE WAR OF INDEPENDENCE
IN HIS POEMS
Xezangül MEMMEDOVA
Abstract
Mehmet Akif Ersoy, the great Turkish poet, has been included in the history of Turkish literature
as a famous Turkish poet, thinker, teacher, Quran translator, deputy and the lyricist of the Turkish
Republic National Anthem. Mehmet Akif Ersoy, known as the “Poet of the Homeland” and the
“National Poet” “Çanakkale Epic”, “Bülbül” and b. He is the author of important works. Mehmet Akif
collected his poems in “Safahat”, except for the “Independence Anthem”, saying “The National
Anthem is not mine, but my nation”. In these poems, M.Akif saw the way of salvation of society in
raising moral and virtuous young people.
Mehmet Akif has become an ideal youth symbol. M. Akif was a poet who loved his homeland,
nation, its values and history, and could not tolerate injustice. Mehmet Akif thought and acted with his
mind and power against those who wanted to invade the country of Turkish youth. The most striking
example of this is the Battle of Çanakkale. M. Akif's mind and heart have always been in this war.
Expressing his faith and hope for salvation, Mehmet Akif expressed his belief and hope for salvation
by saying, “If the whole world gathers and attacks, Çanakkale will not fall silent!”
At a time when the homeland was occupied every inch of the way, M. Akif looked to the future
with conviction, found solace in it, and believed that the country would be saved with the will of the
Turkish people. Because, according to the poet, the future of the country is possible with welleducated generations. Mehmet Akif Ersoy has always been proud of being a member of the Turkish
nation and admired the glorious Turkish history. The poet reflected this in his own works. The aim of
Mehmet Akif Ersoyun has been to raise people who love their country and nation and who can die for
it when appropriate.
Key words: Mehmet Akif Ersoy, National Anthem, Republic of Turkey, National Struggle, War
of Independence, Burdur.
Giriş
Mehmet Akif Ersoy ünlü bir Türk şairi, düşünür, veteriner, öğretmen, Kuran çevirmeni,
milletvekili, şair ve Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Marşı'nın söz yazarıdır. “Vatan Şairi” ve “Milli
Şair”, “İslam Şairi” olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı
Sarıgüzel semtinde doğdu.
Babası Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife'dir. Mehmet Akif Fatih Lisesi ve
Mülkiye Lisesi'ni bitirdikten sonra dört yıllık Ziraat ve Veterinerlik Yüksek Okulu'na girdi. Mehmet
Akif Ersoy, 1893 yılında Veterinerlik Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Tarım Bakanlığı
Veteriner Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. “Resmi görevleri nedeniyle Rumeli, Anadolu ve
Arabistan'a seyahat etdi. O, Eşref, Oidipus ile birlikte iki dergi yayınlamışdır. Mehmet Akif Ersoy,
Savunma Bakanlığı adına Almanyaya-Berlin'e gönderildi. Sonra Arapça, Farsça ve Fransızca bilen
Mehmet Akif, Darulfun'da edebiyat profesörü olarak görev yapdı.” (1, 439).
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“Çanakkale Destanı” ve “Bülbül” onun en önemli eserlerindendir. Mehmet Akif, “İstiklâl Marşı
benim değil, milletimdir”-diyerek “İstiklâl Marşı” hariç şiirlerini “Safahat”ta topladı. Milli Şair bu
şiirlerinde toplumun kurtuluş yolunu ahlaklı ve erdemli gençlerin yetiştirilmesinde görmüştür.(2; 3; 4;
9) Yeni nesiller genellikle Mehmet Akif'i bir şekilde tanır: “İstiklâl Marşı'nın şairi”. Ancak Mehmet
Akif Ersoy, yeni nesillerin örnek alması gereken farklı özelliklere sahip bir şahsiyyat, ünlü bir şair,
genclere örnek olan insanlardan biri olmuştur.
Mehmet Akif ideal bir gençlik sembolüdür. M.Akif vatanını, milletini, onun değerlerini ve
tarihini seven, haksızlığa tahammülü olmayan bir şairdi. Bütün bu özellikleri Türk-İslam sentezinden
alan Mehmet Akif, kendi çıkarları için değil, ülkesi, milleti ve toplumu için çalıştı. Mehmet Akif,
Türk gençliğini ülkesini işgal etmek isteyenlere karşı aklı ve gücüyle düşündü ve kalip oldu. Bunun en
çarpıcı örneği Çanakkale Savaşı'dır. Çanakkale'de Mehmet Akifin tasvir etdiyi bu gençlik, Türk halkı
için yedi divaya karşı savaştı, teslim olmadı ve yenimeldi.
Türk milleti 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük felaketler ve yıkımlarla karşı karşıya kaldı. 8 Ekim
1912'de başlayan Balkan Savaşı bir felakete dönüştü. Balkan Türklerinin ve Müslümanlarının işkence
ve zulma uğradığı, Bulgar, Yunan ve Sırp çetelerinin Osmanlı Türklerini ve Müslümanları
Balkanlardan sürmek için her türlü çirkinliği yaptığı bir felakettir. Bu durum Akif'in ruhunda derin
yaralar bırakır. Bu katliamlara rağmen siyasi çatışmalar Akif'i üzdü.
Balkan felaketinden kısa bir süre sonra 1914-1918 yıllarında Birinci Dünya Savaşı başlandı.
Osmanlı İmparatorluğu için bu savaş bir dizi felaketin başlangıcıydı. Osmanlı Devleti'ni sürükleyen
bu savaş, onun yıkılmasına neden oldu. O anda Çanakkale savaşları başladı. M. Akif'in aklı ve gönlü
hep bu savaşın içinde oldu. Mehmet Akif, imanını ve kurtuluş ümidini dile getirerek, “Bütün dünya
toplansa ve saldırsa da Çanakkale susmaz, düşmez!”-dedi. Bununla da, Mehmet Akif kurtuluşa olan
inancını ve ümidini dile getirdi.
Mücadele, Kurtuluş Savaşının Mehmet Akif şiirlerinde yansıması
Vatanın karış karış işgal edildiği bir dönemde Akif, geleceğe inamla bakmakta, onunla teselli
bulmakta, Türk halkının iradesi ile ülkenin kurtulacağına inanmakta idi. Çünkü şaire göre, ülkenin
geleceği iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bir ferdi olmaktan
her zaman gurur duymuş, şan ve şerefle dolu Türk tarihine hayran olmuştur. Bunu da Mehmet Akif
eserlerinde yansıtmıştır. Onun amacı yurdunu, milletini seven ve yeri geldiğinde uğrunda ölebilen
karakterde insanlar yetişmesini sağlamaktır.
Mehmet Akif, ülkesinin işgal edildiği bir dönemde geleceğe umutla bakmakta, ülkenin halkın ve
gençlerin iradesiyle kurtarılacağına inandı. Osmanlı’nın son yıllarında umutsuzluğa kapılıp 14 Mart
1913’de yazdığı “Yeis” şiirinde Mehmet Akif kendi hislerini şu satırlarda bele ifade etdi:
Sahipsiz olan memleketin batması haktır?
Sen sahip olursan bu Vatan batmayacaktır!
Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar.
Uğraş ki: telafi edecek bunca zarar var.(5)
Bu mısralarıyla Mehmet Akif, Türk Milletine çok anlamlı mesajlar vermiş oldu. M. Akif'e göre
bilim ve sanatta ilerlemenin ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu bilinçli ve sistemli
çalışmaktır. Çünkü milletin varlığının sürdürülebilirliği ancak çalışmakla sağlanabilir. Milli Şair, her
alanda Batı'ya karşı güçlü bir Türkiye olmayı hayal etmiştir. Mehmet Akif, gelişmiş Türkiye'yenin
diğer gelişmekte olan ülkelere örnek olduğunu ve onlara yol göstermesi gerektiğini vurguladı.
Mehmet Akif, bele çözümlerde görev alan, mütefekkir bir şairdir. O bu yolda duydukları, gördükleri,
yaşadıkları karşısında kayıtsız kalmamış, şiirlerinde buları bele yazmıştır:
Hayal ile yoktur benim alışverişim...
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim.
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek. (6)

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

995

Birinci Dünya Savaşı'ndan Mondros Antlaşması'nın imzalanmasıyla, son Müslüman Türk devleti
olan Osmanlı İmparatorluğu, parçalanmaya hedef olmuş ve Sevr Antlaşması'na zorlanmıştır. Bu
Antlaşma Anadolu'yu da işgal edilmek üzere imzalanmıştı. Bu durumu kabul etmeyen ve isyan eden
Mehmet Akif, ilk olarak 23 Ocak 1920 yılında Cuma günü Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camii'nde
halka açıklık getirmek ve Milli Mücadele'yi bilgilendirmek için bir hutbe vermiştir. Burada-Zağnos
Paşa Camii'nde Mehmet Akif Cuma namazından sonra minbere giderek halka hitap etmiştir. “Ey
Müslümanlar!”-deyib, Mehmet Akif konuşmasına şu mısralarla başladı:
Cihan alt üst olurken seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda!(4, s .454)
Ardından Mehmet Akif Batı'nın neden bilim ve teknolojide bizden önde olduğunu açıkladı.
“Mehmet Akif, geride kalmamak için bir araya gelip çalışmamız gerektiğini söyledi. Milli Şair daha
sonra Milli Mücadele'yi ele alarak vatanın ve milletin onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu için yapılması
gerekenleri orada olanlara anlatdı.”(7, s.90)
Mehmet Akif bundan sonra hemen Ankara'da göreve başladı ve 30 Nisan Cuma günü Hacı
Bayram Camii'sinnde kürsüye çıkarak halka hitap etti ve Kurtuluş Savaşı'na Burdur milletvekili olarak
katıldı. Mehmet Akif Ersoy, Türk tarihinin en karmaşık döneminde savaştı. O, Osmanlı
İmparatorluğu'nun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunda yaşadı. Mehmet Akif Ersoy
hakkında bugüne kadar pek çok araştırma yapıldığı biliniyor. (12;13;14) Mehmet Akif, egemenlik için
milli mücadele yıllarında kararlıydı. Her türlü sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı idi. Bu tavır onun
bütün tavır ve davranışlarına, şiirlerine ve yazılarına yansımışdı. M.Akif cephede Mehmetçiklere,
camide Türk Milletine cesaret, umut ve moral motivasyon vermek için konuşurdu.
M. Akif Ersoy Türk toplumunun önemli konuları hakkında yazdı, milleti geleceğe, Milli
Mücadele'ye çağırdı. “İstiklâl Marşı” nın yazarı M.Akif sadece bir şair değildi. Mehmet Akif aynı
zamanda Türk milletinin en zor dönemlerine tanık olmuş milletvekili ve tanınmış bir Türk Aydını idi.
Mehmet Akif toplumun tüm problemleri ile ilgilenirdi. Onun Dili ve kalemi çok etkilidir. M.Akif
gördüğü yanlışlıkları, kendine has üslubuyla, hiç çekinmeden dile getiriyordu. Mehmet Akif maddi ve
manevi sıkıntılar içinde yaşayan insanların perişanlığına, eğitim sorunlarına, aç-sefil kadınların
kaderine, vb. konulara hususi dikkat çekerdi. O, toplumun birçok problemlerini dile getirmekle
kalmır, bu problemlerin temellerine inerek çözümler üretmeye de çalışırdı.
İstiklâl Marşının Yazılması ve Onun Kabul edilmesi
İstiklâl Marşı “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” olarak anılan Mehmet Akif Ersoy tarafından 1921
yılında yazıldı ve bestesi ise Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas'a ait oldu. Anadolu'da Kurtuluş
Savaşı'nın kazanılacağına olan inancı simgeleyen, Türk askerinin gücünü ifade eden İstiklâl Marşı,
Türkiye ve Kuzey Kıprız Türk Cumhuriyyətinin (KKTC) Milli Marşı'dır. Milli şair Mehmet Akif
Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı, Türk ulusunun bağımsızlığının da simgesidir. Mehmet Akif, İstiklâl
Marşı için, '”Allah bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!” ifadelerini kullanmıştır.
1921 yılında Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh
içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya eser
gönderenler arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve
Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. Mehmet Akif'in “Milletin başarılarının para ile
övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.
Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş
ancak beklenen esere rastlanmamıştır. Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine
yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirdi. O, Ankara'daki Taceddin
Dergahı'ndaki odasında, Türk ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve Bakanlığa teslim etti.
İstiklâl Marşı için toplamda 724 şiir yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen yedi şiir, 12 Mart
1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Yarışma için
gelen 724 şiirden çoğu düzen ve duyğu bakımından istenileni verecek durumda değildi. Görevi ağır
olan Meclise bu kadar şiiri götürüp bir seçme yaptırmak çok zaman alacaktı. Bu yüzden bakanlıkça bir
komisyon kuruldu. Bu komisyon 724 şiirden içlerinde Mehmed Akif’in eseri de bulunan yedi şiiri

996

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

seçti. Bu şiirler bastırılıp bütün Meclis üyelerine dağıtıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi mali yılın
başlaması dolayısı ile 12 Mart 1921 günü toplandı. Ön elemeyi geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de
Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. (8)
Oturuma Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Başkanlık ediyordu. Paşa, iç ve dış
siyasete dair bir nutuk söyledi. Sonra Balıkesir milletvekili Hasan Basri Bey (Çantay), kendilerine
dağıtılan yedi şiirden biri olan Mehmed Akif Bey’in İstiklâl Marşı şiirinin okunmasım teklif etti.
Teklif kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey kürsüye gelerek gür ve heyecanlı bir
sesle şiiri okumağa başladı. Koca mecliste çıt çıkmıyor, bütün milletvekilleri büyük bir heyecan
içinde, bu ulvı haykırışı dinliyorlardı:
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Şiirin okunması bittiği zaman salon alkıştan inliyor, milletvekilleri gözyaşlarını tutamıyorak
ağlıyorlardı. Bu son derece heyecanlı hava içinde bir ses yükseldi. Bu ses İsmail Fazil Paşanın sesi idi.
Şiirin bir daha okunmasım teklif ediyordu. Teklif alkışlarla kabul edildi. Hamdullah Suphi Bey’in gür
sesi tekrar Mecliste yankılanmağa başladı:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Heyecan yine sengimemişti. İstiklâl Marşı Hamdullah Suphi Bey’in sesi ile bir hala davam
ediyordu:
Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Şiirin Mecliste üstüste üç defa okunması müthiş bir heyecan yaratmış, fakat yarışmanın sonucu
alınmamıştı. Meclisin 25 Mart 1921 günkü oturumunda birçok kanunlarm görüşülmesinden sonra
Hamdullah Suphi Bey söz alarak şunları söyledi: “İstiklâl Marşlarını bastırdık, tarafı alinizden tetkikle
hangisi uygunsa kabul edilsin. Anadolu mücadelesini terennüm eden bu şiirlerden biri ne kadar önce
seçilirse o kadar iyi olacak. Bestesini de yaptırabilelim.”
Bu görüşmelerden sonra milletvekilleri tarafmdan başkanlığa birçok önergeler verildi. Bunlarda
Mehmed Akif Bey’in yazdığı İsİtiklâl Marşının kabul edilmesi isteniyordu. O gün oturuma başkanlık
eden Dr. Adnan Bey önergeleri oya koydu. Sonda Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı, Meclisin ezici
çoğunluğu ile kabul edildi. Şiirde şair, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk
askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine
bağlılığını dile getirmiştir. Hamdullah Suphi Bey, M. Akif'in şiirinin önce cephede asker arasında
okunmasına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazandı.
İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayımlandı,
on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.
Milletvekilleri şiirin Hamdullah Suphi Bey tarafmdan bir defa daha okunmasım istediler. Başkan:
“Mademki Marş kabul edilmiştir, ayakta dinliyeceğiz.” dedi. Hamdullah Suphi Bey kürsüye geldi.
Bütün Meclisin ayakta ve derin bir huşu içinde şu mısraları dinlediler:
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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.
“Hakimiyyeti Milliye” gazetesinin 25 Mart 1921 tarihli sayısında marşın Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafmdan kabul edildiği bildirildi. Gazetenin 26 Mart 1921 tarihli sayısında da bu şiir bir defa
daha neşredildi.
Mehmed Akif yarışmada kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreterek
yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesaiye bağışladı. Halbuki Mehmet Akifin, kendisinin
o sıralarda sırtma giyecek bir paltosu bele yöktu. O, yalnız yazdığı şu misralarıyla bunları istiyordu:
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Şair ayrıca, yazdığı bu İstiklâl Marşı'nın kendisinin değil, bütün Türk milletinin eseri olduğunu
beyan etmişdi. Bu sebebden, Mehmed Akif İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a
dahil etmemiştir.
Sonuç
Ülke savaş içerisinde olduğu için Akif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi. 1923'ün 12
Şubat'ında İstanbul Maarif Müdürlüğüne beste yarışması açma görevi verildi. Şiirin bestelenmesi için
açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu
belirleyecek bir değerlendirme yapılamadı. Bu nedenle şiir, ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle
okunmaya başlandı. Edirne'de Ahmet Yekta Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey’in, Ankara'da Osman
Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu. (11)
1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu
beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirildi. Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de
hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kabul edildi. Bu beste 24 yarışmacı arasında birinci seçildi.
Büyük İstiklâl şairi Mehmed Akif 27 Aralık 1936 yılında Pazartesi günü vefat etdi. Tüm heyatı
boyu Türk toplumunun önemli konuları hakkında yazan, Türk milletini geleceğe, Milli Mücadele'ye,
Bağımsızlığa çağıran Mehmed Akif
Edirnekapı şehitliğine gömüldü. XIX-XX. asrın dert, elem,
keder şairi Mehmet Akif, tarihte ilk defa olarak mezara, aşığı olduğu Türk bayrağına sarılı olarak
defnolundu.
O vakita kadar vefat günlerinde milli marş çalınması geleneği olmadığı halde bu marşın
yaratıcısı Mehmet Akif Ersoy olduğu için onun mezarı başında İstiklâl Marşı çalındı. İstiklâl Marşı
Mehmet Akif Ersoyun ölümünden 22 yıl sonra 1 Mart 1958 günü Karacaahmet’te bir mezar başında
daha bir defa çalındı. Hemin Mezar ise o gün toprağa verilen İstiklâl Marşının besteçisi Osman Zeki
Bey’in mezarı idi.
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MİLLÎ MÜCADELE’NİN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YANSIMALARI
REFLECTIONS OF THE NATIONAL STRUGGLE IN TURKISH POETRY
Yasemin ULUTÜRK SAKARYA1

Abstract
The period of National Literature in the history of Turkish literature is an important literary
process that corresponds to the years 1911-1923. The writers and poets of this period, who undertook
important tasks in enlightening and raising the awareness of the society in the years of the National
Struggle, started to adopt a new and different style and moved away from their distance to Anatolia by
discovering Anatolia. The literary writers of this period, which reached its peak with the birth of
Turkish nationalism, wrote works with the belief that national unity and solidarity would only occur in
this way, believing that it should be integrated with the society. In this context, while Ziya Gökalp was
the father of ideas of the period with the “Türkçülüğün Esasları”, Mehmet Emin Yurdakul made the
voice of national poetry heard for the first time. While Ömer Seyfettin pioneered the spread of
national values and struggle to the society in Turkish storytelling, Ali Canip wrote articles on the
Turkishization and nationalization of the language with the Method New Language movement, and
together with Ömer Seyfettin, he made national literature an issue. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, who
grew up in the Turkish hearths, published works with thesis with the Turan ideal, and Hamdullah
Suphi supported the National Struggle by making effective speeches at the rallies during the days of
the armistice, by taking the head of the Turkish Hearths, which were in danger of being closed down
during the difficult years of the First World War. Mehmet Âkif Ersoy, on the other hand, was
interested in the issues of the society he lived in and expressed his belief that the commonality of
religion and science is the only solution in his works without hesitation. Many other figures such as
Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Süleyman Nazif, Midhat Cemal Kuntay, Necmeddin
Halil Onan enlightened the society with their works against the current situation and saw their art as a
tool to use for the society. In the works published in this period, in the poetry specific, care was taken
to use plain Turkish and syllabic meter that the public could understand, a didactic attitude was
displayed by addressing the problems experienced by the society, nationalism and Turkism were
adopted, and the National Struggle was supported as a result.
Keywords: Turkish Literature, National Literature, National Struggle, Nationalism, Poetry.
Giriş
Edebiyat, toplumda var olan siyasî ve sosyal meselelerden en çok etkilenen sanat dalıdır. Her ne
kadar yaşanan süreçlerin edebiyat tarihi bakımından bir ölçüt olarak kabul edilemeyeceği kanaati
mevcut olsa da edebiyat dönemleri için söz konusu meselelerin belirleyici etkilerinin olduğunun
görmezden gelinmesi de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira “edebiyatın gelişimini değişken
toplumsal ve tarihsel koşullardan yola çıkarak açıklama çabası” (Pospelov, 1995: 28) içinde olan pek
çok edebiyatçı mevcuttur ve onların bu çabası edebiyat ve bağlam, hatta zihniyet ilişkisini
desteklemektedir. Nitekim “yazar da diğerleri gibi bir vatandaştır. Sosyal ve siyasi bir önem taşıyan
meselelerde görüşlerini dile getirmiş, devrinin davalarında belli bir rol oynamıştır” (Wellek ve
Warren, 1993: 77). Dolayısıyla edebiyatçının eserine işlediği meselelerin pek çoğunu dönemin
koşulları ile bağlantılı olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, 1911-1923 yılları arasında
yaşanmış olan siyasî ve sosyal sürecin tesiri ile oluştuğuna dair kanaatin yaygın olduğu Millî Edebiyat
dönemi, farklı kavram ve tarihsel süreç tartışmaları ile gündeme gelmiş olsa da genellikle Türk
1
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edebiyatında milliyetçilik anlayışı ile ortaya çıkıp millî kimliğin oluşmasını sağlayarak çok yönlü
edebî türleri kapsayan bir dönem olarak kabul edilmiştir. Bu dönem, vatan savunmasının en güçlü
olduğu Millî Mücadele yıllarını içine alarak son derece tesirli eserlere ev sahipliği yapmış bir
dönemdir. Bu çalışmada da Millî Mücadele’nin Türk şiirine olan tesiri çeşitli örnekler ile ortaya
konulacaktır. Örneklere geçmeden önce Millî Edebiyat dönemine ve dönem ediplerine kısaca
değinilmesi uygun olacaktır.
1. Millî Edebiyat Dönemi
İstiklâl Harbi, Kurtuluş Savaşı gibi isimlerle de anılan Millî Mücadele dönemi, düşman
kuvvetlerine karşı topyekûn gerçekleştirilmiş, dünyada eşi benzeri görülmeyecek nitelikte bir
mücadele örneğidir. İşgal güçlerinin başta İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok yerde
gerçekleştirdikleri zorbalıklar ile mücadele eden Anadolu halkının gösterdiği cevvalliği ortaya koyan
bu Mücadele, toplumu tesir altında bıraktığı kadar aynı havayı teneffüs eden edipleri de etkilemiştir.
Bu dönemden önce II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından devletin tekrar eski gücüne
kavuşabilmesi için çeşitli fikir akımları ortaya çıkmış ve bu akımlar doğrultusunda Türk edebiyatı da
farklı çerçevelerden bakan edipler ile yolunu çizmiştir. Bu bağlamda birçok fikir adamında İslamcılık,
Batıcılık veya Türkçülük gibi düşünce cereyanları ile girilen zorlu yoldan çıkılabileceği kanaati
oluşurken millî birlik ve beraberlik için millî ve yerli olana -bilhassa dil bakımından- yönelme taraftarı
olanların sayısı hayli fazla olmuştur. Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Ali Suavi ve Şemsettin Sami
gibi isimler yazdıkları ile millî ve milliyetçilik kavramlarına öncülük ederken Ahmet Vefik Paşa
Lehçe-i Osmanî (1876)’sinde Türkçeyi bağımsız bir dil olarak görmüş, Süleyman Paşa’nın tarihi
Osmanlı Devleti’nden ibaret saymayarak İslâmiyet’ten önceki Türk tarihine de sahip çıktığı görüşleri
yine aynı tarihte Tarih-i Âlem ile genişletilmiştir. Ali Suavi ise Muhbir ve Ulûm gazetelerinde yazdığı
yazılar ile tarihin Türkçe yazılması gerektiğini dile getirmiştir. Burada Ali Suavi’nin dinî ibadetlerin
Türkçe yapılması gerektiğine dair tekliflerinin olduğunu da ayrıca belirtmek gerekmektedir. Şemsettin
Sami ise Lisan-ı Türkî (1880) makalesi ile ‘Türk’ kelimesi üzerinde durmuş ve Kamus-ı Türkî ile millî
kimliğin oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Örneklerinin çoğaltılabileceği bu isim ve eserlerin
hiçbiri keskin bir milliyetçilik görüşünü ortaya koymazken halkın Türk tarihine olan ilgisini arttırması
bakımından önemli bulunmuştur. Nitekim bu bakış açısı neticesinde, 1876 yılında çıkarılan Kanun-ı
Esasî’de Türkçe, resmî dil olarak ilan edilmiştir.
İsmi zikredilen isimlerin yanı sıra Türk milliyetçiliğinin başlangıç noktası olarak, ‘Turancılık’
görüşünden bahsetmek gerekmektedir. Ziya Gökalp 1911 yılında kaleme aldığı Turan şiiri ile bu
görüşün fikir babalığını üstlenirken Türkçülüğün Esasları adlı eserinde ‘Turan’ın ancak kültür
sahasında gerçekleşebileceğini ve asıl olanın Türkiye Türkçülüğü olduğunu belirtmiştir. Nitekim
bilhassa mütareke yılları ve sonrasında yaşanan İstiklâl Harbi’ni hazırlayan şartlar, Türk insanının
arayışını Türkiye Türkçülüğüne yöneltmiş, halk da aydınlar da bu görüş etrafında bir araya gelmeye
başlamıştır. Millî Mücadele de vatanın Anadolu toprakları olduğu inanç ve fikri ile kazanılmış, Türk
insanına millet olma bilincini bu duygu öğretmiştir (Argunşah, 2011: 199-201).
Ziya Gökalp’in yanında millî değerlerin ehemmiyetine dair eser vermeyi kendisine bir görev
addeden Mehmet Emin Yurdakul ise Türkçe Şiirler ile âdeta millî edebiyatın poetikası niteliğindeki
şiirlere imza atmış, aslî unsurlara dönülmesi gerektiğini savunarak Türklerin kendi benliklerine sahip
çıkmaları arzusunu dile getirmiştir. Halkın anlayabileceği bir dili kullanarak hece ölçüsünü tercih eden
Yurdakul’un yaşanan harp ortamından ve gelişmelerden halkı haberdar edip onların da bu mücadeleye
müdahil olmasını istemesi, milliyetçilik politikasının temelini oluşturmuştur. Onun Türkçe
hassasiyetinden son derece etkilenen Rıza Tevfik de benzer tarzı benimseyerek halk edebiyatının
unsurları ile teşekkül eden eserler kaleme almıştır. Mehmet Necip Bey ise 1900-1901 yılları arasında
Hizmet gazetesinde yer alan Türkçe-Dilimiz başlıklı yazıları ile dilin millîleşmesini savunmuştur. 19
makaleden oluşan bu yazı dizisi, Mehmet Necip Bey’in Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için
sarılabileceği tek fikrî anlayışın Türk milliyetçiliği olduğuna dair inancından doğmuş; o, millet
olabilmenin tek şartının Türkçeye sahip çıkılması gerektiğine inanmıştır (Huyugüzel, 1982: 111).
Yine bu süreçte Ahmet Mithat Efendi, Bursalı Mehmet Tahir, Rıza Tevfik, Celâl Bey, Necip
Asım, Akçuraoğlu Yusuf gibi isimlerin kurduğu Türk Derneği’nden de bahsetmek gerekir. 1908
yılında kurulan bu dernek, aynı isimle bir dergi de yayımlamış ve bu derginin ilk sayısında
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Beyanname başlığı ile dil konusundaki hassasiyetini dile getirmiştir. Onlara göre muharebe yıllarında
yapılacak en doğru eylemin Osmanlı ve Türk birliğinin sağlanmasıdır ve bunun gerçekleşmesi için
esas olan dil birliği üzerine eğilinmeli, dilin daha kolay öğrenilmesi için sadeleştirilmesi yapılmalıdır
(Öksüz, 1995: 60).
Yeni bir lisan arayışında olan edebiyatçıların Yeni Lisan hareketi ile topyekûn bir uyanışa vesile
olmaları ise Türk Derneği’nin ardından 1911 yılında yayın hayatına başlayan Genç Kalemler dergisi
ile vuku bulur. Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp öncülüğünde çıkan dergi, edebiyatta ve
dilde bir devrime giderek dil hareketlerine dair izleyeceği politika ve prensipleri ilk sayısında Yeni
Lisan başlığı altında ortaya koymuştur. Ömer Seyfettin’in kaleme aldığı bu yazı, isimsiz yayınlanarak
dergi etrafındaki tüm edebiyatçılara mâl olması sağlanmıştır. 5. sayıya kadar Ömer Seyfettin’in
yanında Ali Canip ve Ziya Gökalp’in de dahil olduğu yazılar, 5. sayıdan itibaren ‘Genç Kalemler
Tahrir Heyeti’ imzası ile yayımlanmıştır. Derginin yayın politikası ve yazılarının muhtevası umumi
olarak Türk dilinin sadeleşmesi, millî bir edebiyatın oluşturulması ile terakkinin ancak millî dil ile
mümkün olacağı kanaati üzerinedir.
Yaşanan siyasî süreç neticesinde Trablusgarp ve akabinde gerçekleşen Balkan Savaşlarından
etkilenen dergi, faaliyetlerine ara verirken aynı şiar ile 1912 yılında yayın hayatına başlayan Türk
Yurdu dergisi de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden aldığı yardım ile faaliyetlerine devam etmiş,
Türklük ve milliyetçiliği savunan yazıları neşretmeyi sürdürmüştür. Ardından gelen Büyük Mecmua,
Şair, Şair Nedim gibi çeşitli dergiler de aynı minvaldeki eserlere ev sahipliği yaparken Millî Mücadele
döneminde yayın hayatına girmiş ve Millî Mücadele’nin bitmesiyle yayın hayatına son vermiş olan
Dergâh mecmuası da bu bağlamda yerine almış bir basın-yayın ürünü olmuştur. Yahya Kemal, Ahmet
Haşim, Necmeddin Halil, Halide Edip, Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi gibi isimleri bir araya getiren
derginin temel amacının Anadolu’daki mücadeleye İstanbul’dan destek olmak, halkı aydınlatmak ve
mücadeleyi diri tutmak istemesi olarak sıralanabilir. Zira dergide imzası olan isimlerin farklı görüşlere
sahip olmasına rağmen aynı amaç doğrultusunda bir araya gelebilmesi ve şahsi duygularına ket
vurabilmeleri, Millî Mücadele’nin edebiyata olan tesirini somutlaştırmaktadır. “Milli Mücadele’nin ve
Balkan Harbi’nden beri ardı arkası kesilmeyen felaketlerin getirdiği siyasi görüş yakınlığından, zevk
üstünlüğünden, bir evvelkilere karşı tabii aksülâmelden ve nihayet dil meselesindeki anlaşmalardan
başka bir bağ yok gibiydi” (1982: 40-41) sözleri ile Tanpınar, bahsi geçen şiarın dergi yazarlarının
müşterek gayeleri olduğunu dile getirmiştir.
Yine bu dönemde ismi zikredilen ediplerin yanı sıra Ahmet Hikmet, Hamdullah Suphi, Yakup
Kadri ve Mehmet Âkif gibi pek çok isim neşrettikleri eserler ile Millî Mücadele’yi desteklediklerini
ve Anadolu halkının yanında olduklarını her fırsatta dile getirmişlerdir.
Hülasa, yaşanan muharebeler ve mücadeleler ile büyük bir hezimete uğrayan Osmanlı
Devleti’nin Millî Mücadele gibi zorlu bir süreci yaşamak durumunda kalması, onu millî birliğe ve
beraberliğe götürürken dil ve edebiyatının da millîleşmesine vesile olmuştur. Ortaya çıkan bu edebiyat
ise bir nevi millet edebiyatı, milletin edebiyatıdır. Nitekim mücadeleyi yapan da galip / mağlup olan
da millettir. Dolayısıyla siyasî temellerinin olduğu görülen bu edebiyatın esasını millî ruhun
oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
2. Millî Mücadele’nin Türk Şiirine Tesiri
Millî Edebiyat döneminde kaleme alınan eserlerin hikâyeden romana, şiirden makaleye büyük
oranda Millî Mücadele’nin tesiri ile neşredildiğini söylemek mümkündür. Bu tesir, millî birlik ve
milliyetçilik ile tarihî kimliğe sahip çıkılması şeklinde ortaya konulmuştur. Yaşanan harbin ve yapılan
mücadelenin ancak bir ve beraber olarak muvaffakiyetle sonuçlanacağı kanaatinde olan dönem
ediplerinin büyük bir kısmı, süngü gibi taşıdıkları kalemin halkı uyandırması, aydınlatması ve ona
destek olmak için kullanılması, bunun da ancak sade ve anlaşılır bir dil ile gerçekleşmesinin
mümkünlüğü üzerinde hemfikir olmuşlardır. Dolayısıyla Mücadele’nin edebiyata, özelde şiire,
tezahürünün daha çok yalın bir dil ve halkın anlayabileceği bir anlatımın kullanılmasında görüldüğü
söylenebilir. Lakin bu dönemde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmadan da Mücadele’ye destek olan
isimler yok değildir. Metnin ilerleyen sayfalarında zikredeceğimiz bu isimler de aynı gaye ile eser
neşretmiş, Mücadele’nin ehemmiyetinin farkındalığı ile tüm gücünü bu yolda harcamıştır.
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Bu bağlamda eser neşretmiş olan şairlerin bazı şiirlerine -çalışmanın sayfa sınırlamasını
aşmamak adına- örneklem olarak ele almak uygun olacaktır.
Sözgelimi sade bir dilin savunuculuğunu yaparak şiirler kaleme alan ilk isim olarak Mehmet
Emin Yurdakul’u zikretmek gerekmektedir. Ziya Gökalp gibi hece ölçüsü ve yalın bir dil ile yazdığı
şiirlerini, halkın yaşadıklarını anlatmakta aracı olarak gören Yurdakul, toplumun ihtiyaç duyduğu bir
edip olmuştur. Her ne kadar Millî Edebiyat döneminin genelgeçer tarihî süreci içerisinde yazılmamış
olsa da 1897 yılında kaleme aldığı Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken adlı şiiri onu Türk
şairleri arasında müstesna bir yere taşımıştır. Nitekim şiir “Ben bir Türk’üm dinim, cinsim uludur”
mısraı ile başlayarak hem sadelik hem de milliyetçilik anlayışı bakımından zirveye yerleşmiştir. Şiirin
devamında ise cevval bir duruş, güçlü bir direniş ve duyuş sergilediği satırlar şöyledir:
“Ben bir Türk’üm dinim, cinsim uludur,
Sinem özüm ateş ile doldur,
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evlâdı evde durmaz giderim!” (Tansel, 1962: 22)
Mısralarda görüldüğü gibi vatanına mukaddes gözle bakan kişilerin vatan savunması için savaş
meydanına çekinmeden gidebileceğini dile getiren şair, şiirin devamında Kuran-ı Kerim’den,
bayraktan, ibadethanelerin kutsaliyetinden de bahsederek onları düşmana teslim etmeyeceğini ifade
eder ve hiç kimse kalmasa da savunmak için düşmanın karşısına tek başına çıkabileceğini dile
getirerek Anadolu halkını cesaretlendirir.
Ziya Gökalp ise Turan ülküsü ile kaleme aldığı eserlerinde Türk milliyetçiliğini savunarak halk
edebiyatı unsurlarını şiirlerine nakşetmiştir. Altun Destan, Kızılelma, Alageyik, Altın Yurt, Millet gibi
şiirlerinde bu anlayışın açık bir şekilde somutlaştığı görülmekle birlikte âdeta bir gaflet uykusunda
olduğunu düşündüğü halkın uyanarak kendisine gelmesi ve özüne dönmesini sert bir dille eleştirdiği
şiirleri de mevcuttur. Bu anlamda neşrettiği Durma Vur adlı şiiri, son derece tesirli olmasının yanında
yaptığı uyarılar ile önemli bir yere sahiptir:
“Durma, Yunan, durma kibrini arttır!
Türklüğün başına hakaret yağdır!
Uyuyan bir kavme bu zillet azdır,
Vur, eski kölesi, uyandır onu!
Bırakma uyusun, uyandır onu!” (Tansel, 1952: 73)
Osmanlı Devleti tabiiyetinde yaşayan ve devlete ihanet ederek hainlik yolunu seçen Yunanlıları
hedef aldığı bu şiirinde görüldüğü gibi, uyuyan halkın üzerindeki ölü toprağı atmasını farklı bir
yöntem ile gerçekleştirmeye çalışan Gökalp, ‘uyanma’ kavramını kullanarak halka bir farkındalık
oluşturmak istemiştir.
Yine uyanma ve uyku kavramlarının da içerisinde yer aldığı, Durma Vur şiiri kadar sert bir
üslûptan uzak olan Altın Destan şiirinin üçüncü bendi şöyledir:
“Türk yurdu uykuda ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın.
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın.
Bakın yurt ne halde, vatan nerede?
Gideyim arayım: yatan nerede?” (Kaplan, 2002: 185)
1911 yılında Genç Kalemler dergisinde yayımlanan bu şiir boyunca şair, kaybolanları arar.
Uykuya dalmış, gaflete düşmüş, parçalanmış bir halkı bir ruhu, tekrar eski görkemli günlerine
döndürebilmek için içinde bulunduğu arayışı dile getirmiş olan şair, sade ve temiz bir Türkçe ile millî
değerlere olan hassasiyetini de ortaya koymuştur.
“Turan’ın bir ili var,
Ve yalnız bir dili var.
Başka dil var diyenin,
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Başka bir emeli var.
Türklük’ün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisânı bir.” (Tansel, 1977: 106)
Lisan şiirinde geçen bu mısralarda ise birliğin ancak dil ile mümkün olacağını dile getiren
Gökalp, milliyetçiliğin dil birliğinden doğduğunu açıkça ifade etmiştir.
Ziya Gökalp’in sıklıkla yer verdiği uyanma kavramına Ali Canip’te de rastlanmaktadır. Aynı
maksatla 1912 yılında Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Şarkın Ufukları adlı şiirinde, içinde
bulunulan acziyeti uyku olarak nitelendiren şair, halkın vehm ile sessiz ve bîçare halinin devam
etmesini ‘asırlarca’ zaman dilimini kullanarak mübalağalı bir dil ile sertleştirirken halkın serkeş bir
tutum içine girip artık bulunduğu ruh halinden uzaklaşması gerektiğini şu beyitler (şiirin ilk ve son
beyitleri) ile ortaya koymuştur:
“Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna;
Ey Şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?..
(…)
Her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter,
Ey Şark uyan yeter, yeter… Ey Şark, uyan yeter.” (Parlatır ve Çetin, 1999: 466-468)
Mehmet Emin Yurdakul’un sade dil anlayışından etkilenerek aynı çerçeveyi benimsemeye karar
verip o minvalde eser veren Rıza Tevfik ise halk edebiyatı unsurlarını da mistik bir hava ile şiirine
işlemiştir. Vatan şairi olarak nitelendirilen bu şiirlerinde, Ziya Gökalp’in ‘nerede’ diyerek aradıklarını
bir araya getirme isteği mevcuttur. 1911 yılında neşrettiği Divan adlı uzun şiirinde geçen şu dörtlük
hece vezninin kullanım estetiği ile sade Türkçe lezzetini göstermesinin yanında vatanın düştüğü vahim
durumu da gözler önüne sermiştir:
“Hey Rıza ne acep sevdaya düştün?
Aslı faslı yok bir dâvaya düştün!
Vatan uğrunda bin belâya düştün,
Hep mezarlık olmuş vatan kalmamış.” (Uçman, 2004: 265).
Vatan öyle karanlık bir zaman yaşamaktadır ki, her yer tarumar olmuştur. Yaşanan bu karanlık,
vatan denilen toprakları mezarlık haline getirmiştir. Buradaki mezarlık kavramı iki şekilde
değerlendirilebilir. İlki hakiki manada savaşa müdahil olup vatanı savunacak kimsenin kalmamış
olması, diğeri ise yaşananları ruhsuz bir hâl ile takip eden halkın herhangi bir mücadele içine
girmeden tepkisiz tutum sergilemelerinden dolayı ölü insanlardan farksız olmalarıdır. Neticede her iki
yorum da vatan toprağının söz konusu akıbetinin sebepleri arasında sıralanabilir. Rıza Tevfik’in
şiirindeki bu menfi yaklaşımın aksine şaha kalkan küheylan gibi düşman güçlerini galebe çalacak olan
mücadeleci ruhtan bahseden Faruk Nafiz Çamlıbel, 1919 yılında kaleme aldığı At adlı şiirinin şu son
iki beyitinde halkı, Allah’ın inayeti ile ona yönelerek eğik başını arşa kaldıran bir at’a benzetir ve artık
içinde bulunulan buhranlı zamanları bir kenara bırakarak Allah’ın yoluna sarılmanın gerektiğini, öyle
olduğu vakit işgal güçlerinin vatan toprağından sonsuza dek atılacağını dile getirir. Söz konusu şiirin
son iki beyiti şöyledir:
“Son şanlı mâcerâsını tarihe anlatın:
Zincir içinde bağlı duran kahraman atın
Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor;
Asrın baş eğdi sandığı at şâha kalkıyor!” (Duymaz, 2008: 158)
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Beyitte görüldüğü gibi şairin at’ın eski şanlı günlerini, zaferle neticelenen mücadelelerini herkese
hatırlatmasını istemesi, Osmanlı Devleti’nin eski güçlü günlerine atıfta bulunarak an’ın geçmişten
ders çıkarılarak geleceği umutlu hâle getirdiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Mücadele ruhuna sahip olan halkı şaha kalkmış bir ata benzeten şairin bu yaklaşımı, yorgun
ruhunun tekrar canlanabilmesi ve savunmaya geçebilecek gücü bulabilmesi için önemli bir metafor
olmuştur. Ayrıca aruz veznini tercih etmesine rağmen kullandığı Türkçenin oldukça sade olması şairi,
Ali Canip’e yaklaştırması bakımından dikkat çekicidir.
Benzer bir tarih hatırlatmasına, Midhat Cemal Kuntay’da da görmek mümkündür. 1918
Mütarekesine atıfta bulunduğu Kimdim? şiiri hem aruz ölçü hem de zikredilen şairler kadar olmasa da
kısmen sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Şiirde Osmanlı Devleti’nin kıtalara hüküm sürdüğü o
muazzam gücüne ve hakimiyetine değinen şair, şiir boyunca eski güzel günleri anıp o gücün hâlâ var
olduğunu halka hatırlatma çabası içerisinde olmuştur. Şiirin ahenkli o cevval mısralarının bir kısmı
şöyledir:
“Mâziye sor, ecdâdımı söyler sana kimdi;
Bir bitmez ufuktum, küre vaktiyle benimdi.
Tufanlar, alevler beni bir kal’a sanırdı,
Taçlar uçuşur, dalgalanır, parçalanırdı.
(…)
Dünyâ bilir iclâlimi ben böyle değildim;
Ben, altı asırdan beri bir kere eğildim.” (Duymaz, 2008: 162)
1920 yılının bir kandil gecesinde yazdığı Münacat şiiri ile Allah’a niyazda bulunan Necmettin
Halil Onan ise dörtlük ve hece ölçüsü seçimi ile Türkçenin millîleşmesi adına önemli bir adım atmış,
aynı zamanda yakarışta bulunarak yaşanan zulmün, işgalin sona ermesi ve feraha ulaşılması temenni
ve duasını her dörtlükte yinelemiştir. Servet-i Fünûn dergisinde neşredilen bu şiirin ilk iki dörtlüğü
şöyledir:
Bu kudsî gecenin hürmeti için
Bu yurdu bir parça güldür Yârabbi!
Senin Habibinin ümmeti için
Bu acı felâket züldür Yârabbi!..
Karardı bahtımız şimdi büsbütün,
Suçumuz bu kadar çok mu Yârabbi!
Vatanın ufkunda alçalırken gün
Hiç necat umudu yok mu Yârabbi?.. (Duymaz, 2008: 163)
Benzer bir münacata 1919 yılında Büyük Mecmua’da yayımlanmış olan Kemalettin Kâmi’nin
Türk’ün İlâhisi adlı hece ölçüsü ve dörtlük ile yazılmış şiirinde de rastlanmaktadır:
“Sarmış matem bulutları
Saz benizli ovaları…
Boynu bükük yuvaları
Sen himaye et Yârabbi!..” (Duymaz, 2008: 167)
Bu tür yakarışlar; toplumun manevi duygularını desteklemesi, onların ruhsal dünyasına merhem
olması ve yalnız olmadıklarına dair birlik hissini vermesi bakımından önemlidir. Zira kendileri ile
hemhâl olan aydınların varlığından haberdar olan halk, özlerindeki mevcut mücadeleci ruhu mazide
olduğu gibi tekrar ortaya çıkarırken Mücadele’ye millî bakışın tezahürünü kolaylaştırmıştır. Aynı
zamanda dili sadeleştirerek anlaşılır bir Türkçe ile eser kaleme almalarının gösterdiği nişane ise
Anadolu’yu ve Mücadele’yi açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmakta yatmaktadır.
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Bir başka eser olan Güzel Aydın şiiri ise Samih Rıfat tarafından Anadolu’daki bir şehre yazılmıştır.
1919 yılında kaleme alınan bu şiir, İleri’de yayımlanmıştır. İzmir’in işgali üzerine duyduğu üzüntüden
bahseden şair, Aydın şehrine ulaşan düşmanın bir an önce şehri terk etmesi için âdeta ağıt yakmış, kendisini
kurtarmak için geleceğini haber vererek şehre insansı bir nitelik yüklemiştir:
“İzmir Türk’ün ana yurdu,
Vermez onu altın ordu;
Düşman İzmir’e girerken
Bütün millet ağlıyordu…
Aydın, Aydın, güzel Aydın
Ah… Bir kere kurtulaydın!..
(…)
Yaşadıkça Türk evlâdı
Değişir mi Aydın adı?
Âlem cünun mu getirdi?
Yoksa tarih mi bunadı?
Aydın, Aydın, güzel Aydın
Korkma benden ayrılmadın,
Bekle geleceğim yarın!..” (Duymaz, 2008: 164)
Yahya Kemal ise bahsedilmesi elzem olan şairlerden bir diğeridir. Millî Mücadele ile ilgili pek
çok eser kaleme almış olan şair, İstanbul’da bulunup Anadolu’daki halkın direnişini destekleyen
ediplerin başında gelir. Toplumun son derece zor şartlar altında verdiği bu mücadeleyi eserlerine
nakşeden şairin şiirlerinde karanlık ile aydınlık, zulüm ile kurtuluş bir arada yer almıştır. Aruz ile
kaleme aldığı şiirinin dili her ne kadar tamamen sadeleşmiş bir Türkçe ortaya koymasa da halkın
anlayabileceği yalınlığı yakalamaya çalışmıştır denilebilir. Söz konusu şiirlerinden biri olan 1918,
daha sonra kitaplaşacak olan Kendi Gök Kubbemiz’de yer almaktadır:
“Kalanlar ortada genç ihtiyar, kadın, erkek
Harâb olup yaşıyor tâli’in azâbıyla;
Vatanda düşmanı seyretmek ıztırâbıyle.
Vatanda korkulu rü’yâ içindeyiz, gerçek.
Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek.
Ateş ve kanla siler, bir gün ordumuz lekeyi,
Bu, insan oğluna bir şeyn olan, Mütâreke’yi.” (Beyatlı, 1967: 80)
Harp esnasında hayatta kalanların harap bir vaziyette yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarından
bahseden şair, düşmanın vatan toprağına hür bir vaziyette ayak basıyor olmasını gören halkın, bu
duruma azap ve ıstırap ile müşahit olduğunu; fakat yaşanan bu zulmetin ve korkulu rüyanın bitip
aydınlığın karanlığı galebe çalacağını, Türk ordusunun işgal güçlerini geldikleri gibi geri
göndereceklerine olan inancını dile getirmiştir. Şairdeki bu inanç, halka da tesir etmiş, Millî
Mücadele’nin ateşini daha da alevlendirmiştir.
Zikredilmesi mutlak olan şairlerimizden bir diğeri de Mehmet Âkif Ersoy’dur. Harp ortamına
şahit olmasa da yaşanan ıstırap ve acıyı ruhunun en derininde hissetmiş ve başta Türk halkına adadığı
İstiklâl Marşı ve pek çok eseri ile hem aydınları hem de toplumu içine düştüğü bîtap hâli, zaferi
kucaklayan millî güce çevirmeyi başarmıştır. Yalnız Âkif’in değil, zikredilen ya da zikredilmeyen
birçok edibin, toplumun işgale karşı direnişini diri tutabilmek için şiirlerini silah gibi kullandıkları
görülmektedir.
Âkif, toplumcu bir şair olarak içinde bulunduğu toplumun sorunlarından uzak kalmamış,
eserlerine de onu yansıtmıştır. Söz konusu sorun devletin bekâsı olunca Âkif’in hem söylemleri hem
de eserleri en sert şeklini almış,
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“Bekâyı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir;
Çalış çalış ki bekâ sa’y olursa hak edilir.” (Ersoy, 2011: 283)
Diyerek milleti uyaran Âkif, çalışmanın önemini şiir dili ile de ifade etmiştir. Zira Âkif, halktan
uzak, sadece sanat kaygısı ile eserler neşreden, şahsî duygu ve arzularını her isteğin üzerinde gören ne
bir birey ne de bir şair olmuştur. Nitekim mevcut meselelere çözüm yollarını ararken “bunu kendini
ıstırap çeken fakir halktan ayırarak, nutuk söyleyerek gerçekleştirmez, halkın içine girer, onun derdini,
sıkıntısını yaşar ve onun dili ile ifade eder[ek]” (Enginün, 1991: 147) toplumu ve devleti her şeyden
üstün tuttuğunu göstermiştir. Safahat adlı eseri, yedi kitabın bir araya gelmesiyle oluşan şiirlerini
ihtiva eder. Kitaplardan üçüncüsü olan Hakkın Sesleri, 1913 tarihlidir ve Balkan Savaşlarının ortaya
çıkardığı vahim tablodan bahseden bu bölümde şair, İslâm dünyasına da çağrıda bulunarak uyanma
vaktinin geldiğini âdeta haykırır. Kitaplardan ikincisi olan 1912 tarihli Süleymaniye Kürsüsünde ise
benzer bir söyleyiş ile birlikte büyük bir mücadele neticesinde kazanılmış olan vatanın her ne pahasına
olursa olsun korunması için aynı mücadelenin verilmesi gerektiğine olan inancından bahsederek halkı
hem uyandırmak hem de farkındalık oluşturmak için şu satırları kaleme almıştır:
“Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefil,
Yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil!
Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan;
Çünkü mirasyedi sâil kovulur her kapıdan!
Göçebeyken koca bir devlete kurmuş bünyâd;
Çerge hâlinde mi görsün sizi kalkıp ecdâd?” (Ersoy, 2011: 233-234)
Devletin geçirdiği aşamalar ve geldiği nokta ile halka maziyi hatırlatan şair, vatan toprağının her
karışı için sonuna dek ayakta durmak ve savunmak gerektiğine inanmış ve yaşanan ıstıraplı günlerden
kendisini beri görenlerin, etkilenmeyenlerin bir nevi ihanet içerisinde olduklarını düşünmüştür. Onlar
için beddua niteliğindeki Fatih Kürsüsünde (1913) geçen şu mısraları da mücadeleci ve sahiplenici
ruhunun bir tezahürüdür:
“Nasıl tahammül eder hür olan esaretine?
Kör olsun ağlamayan ey vatan, felâketine!” (Ersoy, 2011: 342)
1917 yılında kaleme aldığı Hatıralar adlı kitabında ise Batı’nın yıkıcılığı üzerinden milletin içine
düştüğü gaflet ve dalaletin neticelerini dile getiren şair, böyle devam edilirse çekilmeyen melanetin
kalmayacağı ikazını yapmıştır. Bu kitaptaki Uyan ismini taşıyan şu şiir ise âdeta hazan mevsiminde
dökülen yapraklar gibi Türk halkının da savrulup gittiğini, ölü uykusunda olan insanların artık
kendilerine gelip vatan toprağının kıymetini bilmeleri gerektiğini söylediği mısraları ile son derece
tesirli bir eser olarak kaleme alınmıştır. Şüphesiz Millî Mücadele’nin müspet sonuçlanması, bu ikaz ve
sert söyleyişlerin toplumda akis bulması ile son derece yakın ilişkilidir.
“Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-ı hayâtın senin ey Müslüman!
Kurtar o bîçâreyi Allâh için,
Artık ölüm uykularından uyan!
Gözleri mâziye bakan milletin,
Ömrü temadisi olur nekbetin.
Karşına müstakbeli dikmiş Huda,
Görmeye, lâkin daha yok niyyetin!
Ey koca Şark, ey edebî meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyyet et.
Korkuyorum, Garbın elinden yarın,
Kalmayacak çekmediğin mel’anet.” (Ersoy, 2011: 371-372)
Âkif, bu şiirlerinde yer alan tembellik ve umursamazlık karşısındaki duruşu ile Çanakkale
Savaşı’nı kazanan nesilden olduğunu ispat etmiştir. Millî Mücadele’nin başlamasının ardından
Anadolu’ya geçerek halkı bilinçlendirmek ve uyandırmak için kalemini süngü gibi kullanmış,
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mücadele ruhu katan şiirleri ve vaazları ile Türk milletinin duygularına tesir ederek Millî Mücadele’de
son derece etkin rol oynamıştır. Safahat’ta yer almayan, milletine adadığı şiiri, İstiklâl Marşı ise
yazılabileceklerin zirvesine çıkmış ve Millî Mücadele’nin timsali olmuştur.
Sonuç
Toplumda vuku bulan siyasî ve sosyal meselelerin tesirinde kalan disiplinlerin başında edebiyat
yer alır. Toplum nezdinde şahsına münhasır bir yaklaşımı bulunan edebiyatçılar ise yaşanan
olaylardan bir şekilde etkilenmiş ve bunu da eserlerine nakşetmiştir. Şiirden romana, hikâyeden
makaleye kadar edebî türlerin hepsinde görülebilecek olan bu tezahür, Türk edebiyatında da son
derece yoğun bir şekilde somutlaşmıştır. Edebiyatçıları tesiri altında bırakan mühim olaylardan biri ise
İstiklâl Harbi ve Millî Mücadele’dir. Bilhassa şiirde aksinin görüldüğü bu siyasî süreç, şairlerin kısa
ve öz bir söylem ile duygu ve düşüncelerini, istek ve beklentilerini dile getirdikleri bir alan olmuştur.
Bu söylemler ise halkı derinden etkilemiş, mazideki güçlü duruşun atide de gerçekleşebileceği umut
ve inancını aşılamıştır. Böylelikle millî ruhun tekrar canlanmasını sağlayan bu şiirler, halkın yalnız
olmadığını halka hissettirmiş, Millî Mücadele’nin kazanılmasında büyük rolünün olduğunu
göstermiştir. Aynı zamanda Türk milliyetçiliği ve millî değer, kültür ve dile sarılma ile ancak
Mücadele’nin kazanılacağı görüşünde olan pek çok edibin millî bir anlayış ile vatan toprağının
kutsalların en kıymetlisi olduğuna dair inanç ve fikrinin sade, anlaşılır bir Türkçe ile şiirler kaleme
almalarına, daha çok hece ölçüsünü kullanmalarına vesile olduğu görülmüştür. Neticede Türk
şairlerinin pek çoğu yaşanan bu ıstıraplı günlerde halka sırtını dönüp şahsî arzularının peşinden
gitmek yerine kalemini silah gibi kullanıp halkın direnişini desteklemeyi tercih etmiş, onları
yaşananlardan haberdar ederek gaflette olanların gözlerini açarak uyanmalarını sağlamaya çalışmış,
millî kültür ve özellikle de millî dile, Türkçeye sahip çıkarak sade bir dil kullanmayı seçmiştir.
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IRAK MİLLİ MARŞLARI
Yasir ALOTHMAN

Giriş
Çin filozofu Konfüçyüs'ün (M.Ö. 551 doğumlu) “bir halkın ne derece ilerlediğini öğrenmek
istiyorsanız müziğini dinleyin” sözünün uygulanmasında, resmi karşılama ve uğurlama törenlerinde
müzik yerini alır. Bir ülkeden başka bir ülkeye giden devlet protokolü ya da millî marşlarda millî
marşlar çalınarak törenler başlar. Devlet protokolünün beraberindeki resmi heyetin ilk haberdar
olduğu şey millî marşlardır. Koronun icradaki doğruluğu ile o ülkenin müziğinin seviyesi anlaşılır. Bu
yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinin ulusal marşlarına büyük önem verdiğini görüyoruz. Ulusal
marş, dünyanın diğer ülkeleri tarafından tanınan herhangi bir resmi devletin önemli bir köşe taşıdır ve
gerek askeri gerekse sivil yaşamın çeşitli tesislerinde devletin sembollerinden biri olarak büyük bir
role sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ancak 1921'de modern Irak devletinin
kuruluşundan bu yana hiçbir Iraklı yazar veya şair ya da Iraklı müzisyen veya bestecinin çalışması
Irak milli marşı kabul edilmedi. (Zekeriya, 1975) Makalede Irak milli marşının Irak devletinin
kuruluşundan bu yana geçirdiği aşamalar ele alınacaktır. Irak'taki hükümetler ve yönetim değişikleri
sırasında ilgili rejimler değişen dönemlerde değişen marşlar kabul ettiklerinden Irak tarihi boyunca
farklı milli marşlar kabule dilmiş ve söylenmiştir.
Tüm dünya ülkeleri, ülkenin tanınmış bir devlet olarak kimliğini ifade eden iki sembolü
benimsemiştir; bu iki sembol bayrak ve milli marştır. Marş: halk arasında okunan şiirdir ve övüncü ve
bağımsızlığı sembolize eder. Her iki unsurda ülkeyi, topraklarını, insanlarını ve egemenliğini
onurlandırmanın sembolü olan tek bir merkezi hedefte buluşurlar. Bu nedenle ülkeler, bayrağın
tasarımını renk, standartlar ve içinde kabul edilen kavramlar açısından belirleyen özel yasalar
geliştirmeye başladılar. Uluslararası normlar, ülkenin egemenliğinin bir sembolü olarak bayrağa saygı
gösterilmesini de gerektirir. (Şebeki, 1934: 808). Cumhuriyet marşı, kral marşı veya şehzade marşı
olarak tanımladığımız İstiklal Marşı ise, kafiyeli bir kelimeye (şiir) yerleştirilmiş bir ezgi olabilen
ezginin şekil ve yapısı bakımından teknik şartlarına sahiptir. Ya da grupların, özellikle askeri müzik
korolarının icra ettiği bağımsız bir melodi.
Kraliyet Dönemi
Irak modern bir devlet olarak 1921 yılında (Irak Krallığı) adıyla kurulmuş ve Kral I. Faysal ona
kral olmuştur (Batras, 2005: 4975). I. Faysal'ın göreve başlamasından sonra, Irak Haşimi Krallığı'nın
dünyanın gelişmiş ülkelerine benzer kraliyet müziğine sahip olması gerekliydi.1924'te bir yarışma ilan
etti. İlk kraliyet marşı bestelendi ve bu yarışmayı kazananlara bir mali ödül verildi. Yarışmaya bir dizi
yabancı müzisyen de katıldı. İngiliz subayı Binbaşı J. R. Morey ve dört ayaklı bir yürüyüşün ritmine
göre bir müzik besteledi ve bu marş ilk kez Kraliyet Muhafız Korosu tarafından Ulusal Meclis'te,
kraliyet mahkemesinde ve Savunma Bakanlığı karargâhında çalındı. Filmlerden önce ve sonra sinema
ekranlarında kralın görüntüsü ve arkasında dalgalanan Irak bayrağı ile gösterildi ve bu durum 1958
Temmuz Devrimi'ne kadar devam etti. Kraliyet marşı sözsüz bir melodiydi ve şairlerden biri melodiye
resmi olmayan bir şekilde kelimeler eklemeye çalıştı ve çalışma Kral Faysal'ın önünde tekrarlandı.
(Maluf, 1986: 76)
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Birinci Cumhuriyet Dönemi
Abdülkerim Kasım liderliğindeki 14 Temmuz 1958 devrimindeki askeri darbeden sonra kraliyet
marşını değiştirmek ve Cumhuriyet Marşı’na dönüştürmek gerekiyordu. Bu eser ellili yılların
ortalarında Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bölümü mezunu olan Iraklı Hıristiyan müzisyen Louis
Zanbaka tarafından icra edildi. Marş, Irak'ın Viyana büyükelçiliği aracılığıyla devrimin lideri
Abdülkerim Kasım’a sunuldu ve milli marş olarak kabul edildi. Böylece 1963 yılına kadar Irak
Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kullanıldı. Bu marş sözsüz bir ezgi idi ve adı da şimdiki marşla
aynı olarak “Vatanım”dı. Ancak şimdiki marşla tek benzerliği sadece adıdır. Louis Zanbaka şimdiye
kadar Irak milli marşı için bir melodi besteleyen tek Iraklıdır.
1963- 1981 Arası
Abdülkerim Kasım'a yapılan darbe ve 8 Şubat 1963'te Baas Partisi'nin iktidara gelmesinden
sonra, 1960’da Mısır’da milli marş olarak kabul edilen “Vallah Zaman Ya Silâhî Marşı-Zaman geldi,
benim silahım” milli marş kabul edildi. Irak ve Mısır 1960’dan 1979’a kadar aynı milli marşı
kullandılar. Marşın sözleri Sözleri Salah Cahin, güftesi Kemal et-Tavîl tarafından hazırlanmıştır.
Marşın sözleri şöyle:
Arapça
ﺍﺷﺘﻘﺖ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻲ
ﻳﺎﺣــﺮﺏ ﻭﷲ ﺯﻣﺎﻥ
ﺯﺍﺣﻔﺔ ﺑﺘﺮﻋﺪ ﺭﻋﻮﺣ
ﺇﻻ ﺑﻨﺼﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﺷﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
ﻳﺎﻟﻠﻲ ﺍﺗﺒﻨﻴﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﻋﻤﺮﻙ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺑﻴﺸﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ

Türkçe çevirisi
ﻭ ﷲ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﻼﺣﻲ
ﺃﻧﻄﻖ ﻭﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺻﺎﺣﻲ
ﻭﷲ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺣ
ﺣﺎﻟﻔﺔ ﺗﺮﻭﺡ ﻟﻢ ﺗﻌﻮﺣ
ﻫﻤﻮﺍ ﻭﺿﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻔﻮﺣ
ﺍﻟﻜﻔﻮﺣ
ﻳﺎﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺭﺍﺡ ﻳﺸﻮﺣ
ﻳﺎ ﻣﺠﺪﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺪﻧﺎ
ﺑﺸﻘﺎﻧﺎ ﻭﻛﺪﻧـــﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻴﺰﺣﻒ ﺯﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺑﺤﻮﺭ
ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺟﺒﺎﺭ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺑﻴﻔﻮﺭ
ﻗﺒﻮﺭ

Allah’a yemin olsun ki zamanım, silahım,
mücadelemde seni özlüyorum
Konuş ve uyanık olduğumu söyle, oh
savaş ve Tanrı zamanı
Vallahi askerlerin gürleyen gök gürültüsü
ile emekleme vakti gelmiştir.
Giden ittifak zamanın galip gelmeden geri
gelmez
Saflara katılıp canlıyı patilerinde taşıdılar
Ey düşman seni tarlanın ateşinden görecek
Ah şanımız,
ah
şanımız,
bizim
tarafımızdan evlat edinildin
Bizim sıkıntılarımızla ömrün nerdeyse o
kadar uzun
İnsanlar ışık gibi sürünüyor, insanlar
dağlar, insanlar denizler
Güçlü bir yanardağ, bir yanardağ, bir
yanardağ, bir deprem.

Dördüncü Dönem: Saddam Hüseyin Döneminde (İkinci Cumhuriyet)
Saddam Hüseyin iktidara geldikten sonra Irak'a özgü bir milli marşın olması gerektiğini gördü.
Irak Bakanlığı Müzik Sanatları Bölümü'nde bir yarışma düzenlendi. Tüm başvurular titizlikle
incelendi. Nihayet Iraklı şair Shafiq al-Kamali'nin sözlerinden ve Lübnanlı Walid Gholmieh
tarafından bestelenen bir marş 1981'de Irak Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edildi. Marşın
adı Arz ül Alforatain’di. Melodiye yönelik bir dizi eleştiriden sonra, Irak askeri müziğinin direktörü
ve yardımcısı, melodiyi genellikle milli marşı icra eden askeri müzik korolarının sanatsal yapısına
uyacak şekilde yeniden formüle etmek için İngiltere'ye gitti. Marşın melodisi bir İngiliz korosu
tarafından kaydedildi. El-Irak ve El-Şebab kanalları ve Irak uydu kanalları izleyicilerden yeni
bestelere oy vermeleri istendi. Ancak bir sonuç çıkmadı (Irak Anayasası, 2015) Katılımcılar arasında,
sözlerini Asaad Al-Ghurairi'nin yazdığı "Barış üzerinize olsun" şiiri ile müzisyen Kazem Al-Saher de
vardı:
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Arapça
ﻭﺍﺭﺗﺪﻯ ﻣﺠﺪ
ﻋﺒﻘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻋﺰﻣﺎ
ﻭ ﺷﻤﻮﺥ ﻻ ﺗﺪﺍﻧﻴﻪ
ﻭ ﺳﻬﻮﻝ ﺟﺴﺪﺕ ﻓﻴﻨﺎ
ﻭ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺨﻀﻞ
ﻏﻀﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺣﻠﻢ
ﻭﺣﻤﻠﻨﺎ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭ ﺻﻬﻴﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻋﻨﺪ
ﻭ ﻫﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻡ
ﻭ ﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺎ
ﻧﺤﻦ ﺃﺷﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﺎ
ﻭ ﺻﻤﻮﺣ ﺷﻖ
ﺍﺟﻌﻞ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻳﺎ ﺷﻤﻮﺥ ﺍﻟﻌﺰ
ﻭ ﺍﺑﻌﺜﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻨﺎ
ﻳﺎ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺪ
ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻘﺘﻔﻲ
ﻭ ﻗﻼﻉ ﺍﻟﻌﺰ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ
ﻭ ﺷﻤﻮﺳﺎ ﺗﺠﻌﻞ

ﻭﻁﻦ ﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻖ ﺟﻨﺎﺣﺎ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺎﺣﺎ
ﺑﻮﺭﻛﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻔﺮﺍﺗﻴﻦ ﻭﻁﻦ
ﻭﺳﻤﺎﺣﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻬﻴﺐ ﻭﺳﻨﺎ
ﺳﻤﺎ
ﺟﺒﻞ ﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﺎ
ﺍﻹﺑﺎ
ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺁﺷﻮﺭ ﻟﻨﺎ
ﺿﻴﺎء
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء
ﺣﻴﻦ ﺃﻭﻗﺪﻧﺎ ﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺛﻮﺭﺓ
ﻓﻜﺮﺓ
ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻟﺰﺍ ﻣﺜﻨﻰ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻣﻬﺮﻩ
ﻏﻄﺎﻫﺎ ﺭﻣﺎﺣﺎ
ﻗﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺑﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺇﻧﻨﺎ ﺳﻮﺭ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﺍﻷﺭﺣﺐ
ﺍﻟﻨﻮﺏ
ﺃﻭﺭﺛﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺪ ﺭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﺥ ﺍﻟﻴﻌﺮﺑﻲ
ﺭﺣﺣﻱ ﺟﺬﻻ ﺑﻼﺣ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺷﻤﺲ ﺃﻏﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺠﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻤﺮ ﺑﺸﺮ ﻭﻣﺤﺒﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥﺣﺭﺑﻪ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻠﻴﺎء ﺷﻌﺒﻪ
ﻟﻠﺼﻮﻻﺕ ﺳﺎﺣﺔ
ﻳﺎ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻳﺎ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺪ ﺍﻟﺘﻠﻴﺪ
ﺍﺯﺣﻔﻲ ﻛﺎﻟﻬﻮﻝ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ
ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻜﺎﺣﺣﻴﻦ
ﻋﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺃﻣﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻌﺰﻡ ﻻ ﻳﻠﻴﻦ
ﺧﻄﻮ ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺯﻫﻮ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ
ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ
ﺣﻣﺖ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻣﻼﺫﺍ ﻳﺎ ﻋﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺻﺒﺎﺣﺎ
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Türkçe çevirisi
Ufukta kanatlar açan bir vatan, uygarlıkların
görkemini bir eşarp gibi giydi.
Şan, azim ve zarafet dehasının anavatanı
Fırat toprakları mübarek olsun.
Bu toprak bir alev, bir güneş ve hiçbir göğün
kıyaslayamayacağı bir heybettir.
Bu DNA'yı aşan bir dağ ve bizde babaları
barındıran ovalar
Babil içimizde, Asur içimizde ve tarih
bizimle birlikte soluyor
Biz insanlar arasında kılıcın gazabını ve
peygamberlerin rüyasını bir araya getirdik.
Arap kumları bir devrimi ateşlediğinde ve
kurtuluş bayrağını taşıdığında, bir fikir.
Muthanna atı tay olarak aldığından ve
Selahaddin onu mızraklarla kapladığı için
Kılıç üzerine yemin, gururlu sözler ve istek
üzerine at kişnemesi
Biz Nuba gününde insanların kükremesi
kadar geniş bir duvarız.
El-Beyd bize Peygamberin sancaklarını,
Yarubi'nin niteliklerini ve yüceliğini miras bıraktı.
Neşeyle söyle Arap ülkeleri, batı güneşinde
parlıyoruz
Kahverengi alın insandır, aşk ve sebat
insanın yolunu çatlatır.
Ey kavminin yüceliklerinin önderi, namaz
ufkunu bir meydan kıl.
Ey Dirilişin Saraya'sı, Ey Den'in Aslanı, Ey
şan ve şanın görkemi!
Açık bir zafer için uçurum gibi sürün ve
topraklarımızda Rashid saltanatını diriltin
Biz kurban kuşağıyız, emekçilerin şafağıyız,
Ey yüceliğin rehabilitasyonu, yeniden geldik
Bir millet amansız bir kararlılıkla inşa eder
ve bir şehit, bir şehidin izinden gider.
Güçlü insanlarımız gururlu ve dışa dönüktür
ve şanlı kaleler yoldaşlar tarafından inşa edilir.
Araplara bir sığınak, Irak ve geceyi sabah
yapan güneşler verdin.

2003'ten Günümüze
2003 yılında Irak rejiminin değişmesinden sonra, bazı "duygusal" yorumlar, otuzlu yıllardan ellili
yıllara kadar söylenen milli marşın (Mevtani), Irak için milli marş olarak kabul edilmesi çağrısında
bulundu. Marşın Iraklıların kalplerinde etkisi var. Ülkenin yönetim organının ulusal marşı ve Irak
bayrağını değiştirmeyi planladığı da söylendi. Irak Devleti'nin milli marşı olarak seçilecek marşın
seçilmesi konusunda gerekli fikirlerin ortaya konması için bir komisyon kurulduğu da ifade edildi.
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Ama işler gizli tutuldu, sessizliğe gömüldü. Irak'taki hükümet sistemindeki değişiklikten sonra,
oradaki halk grupları hayatın her alanında alternatifler önermek için acele etti: buna, ülkenin
bayrağında ve milli marşta (Ulusal Barış olarak bilinir) temsil edilen egemenliğin sembolleri de
dâhildi. Sahnede sunulanlar arasında, Mevtani’de vardı. Irak'ın bağımsızlığı ve son yirminci yüzyılın
başında anayasal devletinin kuruluşu sırasında halkın gırtlağından seslendiği en belirgin milli ve milli
marş olarak kabul edildi. (Abbas, 2007: ) Bu marş Filistinli şair İbrahim Toukan'ın 1934'te yazdığı ve
1967’den beri Filistin Milli marşı olan “Mevtani-Vatanım” Irak Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak
kabul edildi. Marş Mohamed Fleifel tarafından bestelenmiştir. Marş, 2004'te Irak Geçici Konsey
Yönetimi Başkanı Paul Bremer zamanında kabul edilmiş ve birbirini takip eden Irak hükümetleri
tarafından hala kullanılmaktadır.
Arapça
ﻭﺍﻟﺴﱠﻨـﺎ ُء ﻭﺍﻟﺒﻬـﺎ ُء ﻓﻲ ُﺭﺑـﺎﻙ
ﻭﺍﻟﺮﺟﺎ ُء ﻓﻲ ﻫـﻮﺍﻙ
ّ ﻭﺍﻟﻬـﻨﺎ ُء
ً ﻜﺮﻣﺎ
ّ ﻭﻏﺎﻧﻤﺎ ً ُﻣ
ﺗﺒﻠ ُﻎ ﺍﻟﺴّﻤﺎﻙ
ﻫ ﱡﻤﻪُ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘـ ﱠﻞ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﺪ
ﻭﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌـﺪﻯ ﻛﺎﻟﻌﺒﻴﺪ
ﻭﻋﻴﺸﻨﺎ ﺍﻟ ُﻤﻨ ّﻜﺪﺍ
ﺍﻟﺘّﻠﻴﺪ َﻣﻮﻁﻨﻲ
ﻻ ﺍﻟﻜﻼ ُﻡ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉُ ﺭﻣﺰﻧﺎ
ﻭﻭﺍﺟﺐٌ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﱡ
ﻳﻬﺰﻥ
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:ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ
َﻣﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﻼ ُﻝ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎ ُﻝ
ُ ﻭﺍﻟﺤﻴــــــﺎﺓ ُ ﻭﺍﻟﻨّﺠـــــــﺎﺓ
ً ﻫﻞ ﺃﺭﺍﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎ ً ُﻣﻨﻌّـﻤﺎ
ﻫﻞ ﺃﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﻋُﻼﻙ
َﻣﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏُ ﻟﻦ ﻳﻜ ﱠﻞ
ﺍﻟﺮﺣﻯ
ّ ﻧﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ
ﻻ ﻧُﺮﻳﺪ ﺫُﻟّﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺑّﺪﺍ
ﻻ ﻧُﺮﻳﺪ ﺑﻞ ﻧُﻌﻴﺪ ﻣﺠﺪﻧﺎ
ُﻣﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎ ُﻡ ﻭﺍﻟﻴﺮﺍﻉ
ﻣﺠﺪُﻧــــــﺎ ﻭﻋﻬﺪُﻧــــــــﺎ

Şan ve güzellik, zarafet ve ihtişam senin
tepelerindedir
Hayat ve kurtuluş, mutluluk ve umut senin
havandadır
Görecek miyim seni sağ salim, refah
içinde onurlu ve yüce
Görecek miyim seni yüksek mevkiinde
yıldızlara ulaştığını
Vatanım gençlik senin bağımsızlığın
uğrunda asla yorulmayacak veya ölecekler
Ölümden içeceğiz ve düşmanlarımıza
benzemeyeceğiz köleler gibi
İstemiyoruz ne sonsuz bir aşağılanma ne
sefil bir yaşam
İstemiyoruz
ama
geri
getireceğiz
öykülenen şanımızı
Vatanım kılıç ve kalemdir sembollerimiz
sözler ve kavgalar değil
Şanımız ve ahdimiz, vefadan gelen
vazifemiz

Marşların Analizi
Marşın sözlerini okuduğumuzda, sözlerinin net ritminin tonunu hissederiz ve ritmik birlik
önümüzde açılır: melodi iki parçalı ritim (bir, iki) üzerine kuruludur. Marş, genel olarak, toplumun
vicdanında kutsallığı olan bir davanın sembolik bir ifadesidir. Bu temelde, ayakta durma, sıraya girme
ve diğer saygı gösterme yöntemleriyle milli marşın icrasına saygı gösterilmesi gelenekti. Buradan,
devletin bu saygıyı vurgulayan kanun hükümleri geldi. Ama darbelerle ya da devrimlerle sarsılan
ülkelerde olan şey, önceki dönemlerde benimsenen her şeyin sanki yeni alternatif elbiseler getirmek
için eskiyen elbiselermiş gibi “silinmesidir”. Otoritenin veya hükümdarın yüceltilmesi olabilir. Bu
nedenle, insanlar artık milli marşa saygıyı önemsememekte, aidiyetin inandırıcılığından yoksun rutin
bir konu haline gelmektedir. Marş, okullarda “Müzik ve Marş” dersinde dar bir avluda okunmaya
devam etti. Bu konu müfredatı tamamlamak ve bilimsel konuyu telafi etmek için yedek bir araca
dönüştü. Böylece insanlar herhangi bir milli marşı söylemekten kaçındılar. Geçim öncelikleri onlar
için diğerlerinden daha önemli hale geldi.
Araştırmayı tamamlamadan önce, Irak'ta yaşanan ve tüm toplum için ağır sonuçları olan bir
savaşın akıbetini ele almaya devam edeceğim. Hukuki bir kaynağa dayanmadan bu konunun alınması
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ve bu konunun iptal edilmesinde kendiliğinden ve duygusal bir içtihat patlak verdi. Bu nedenle,
önceki rejim tarafından onaylanan ve benimsenen Irak bayrağının halen ülkede halk tarafından ve
resmi olarak dalgalandırıldığını, önceki milli marşın ise o rejimin sembolü olarak kabul edildiğini
burada belirtmek isterim. Artık duyulmalı! Her iki sembol de önceki rejimin ürünleridir. Bu temelde,
milli marşın bayrak tasarımı fikrini somutlaştırması gerekiyor, çünkü bunlar ülkenin birliği ve
egemenliğinin dokusunun iki anlamlı sembolü. Kitleleri saygılarına geri dönmeleri için çekmesi
gerekiyor.
Sonuç
1- Marşın fikir ve amacının dışavurumcu yansımalarını gerçekleştirmek amacıyla marşın iki
kutbunu, şair ve besteciyi birleştiren ortak çalışma yöntemini, olayları araştırmamız yoluyla
gerçekleştirebiliriz ve onun bir sadece Arap dünyasına ait olan ve vatandaşlığı ve doğum yeri
bakımından Irak'a ait olmayan bir şair ve besteciden seçilmiştir.
2- Yeni marşın içeriği ve marşın çeşitli mezhepleri, etnik, kültürel ve coğrafi çeşitliliği, tarihsel
derinliği ve oğullarının Irak ulusunu temsil etme özlemleri hakkında şarkı söylerken içerdiği yeni Irak
durumuna ilişkin ölçütler. Ulusu yeni ve medeni temeller üzerine inşa etmek için özgürlük ve uyum
sağlamak.
3- Makamat ilmindeki basit bilgimle, Irak'ın müzik mirasında halkının milliyetleri ile neredeyse
ortak bir payda olan “Al-Hicaz Kar” makamı üzerinde melodik kurgu üzerinde çalışmaya çağırdım.
4- Bir önceki rejim tarafından onaylanan ve benimsenen Irak bayrağı ülkede halk tarafından ve
resmi olarak hala dalgalandırılmakta, eski milli marş ise o rejimin sembolü olarak kabul edilmekte ve
artık duyulmamaktadır.
5- Marş, bu ülkelerin halkları arasında, ülkenin yabancı egemenliğinden bağımsızlığını elde
etmek için ruhlara kurtuluş coşkusunu bastırmak için bir köprü oldu.
6- Ritmik tarafta, yürüyüş ritminin baskılarına yakın, geleceği öneren çocuk gruplarının
sesleriyle yenilikçi bir ritim benimsedim ve böylece Irak ulusal marşı temasına perde geçici olarak
kapandı.
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İSTİKLÂL BAĞLAMINDA ŞAHSİYETİ VE FİKİRLERİYLE MEHMET ÂKİF ERSOY
MEHMET ÂKIF ERSOY AND HIS PERSONALITY AND IDEAS IN THE CONTEXT OF
INDEPENDENCE
Yaşar ÖZÜÇETİN*

Abstract
When the Ottoman Empire was described as “sick man” and it had to be annihilated, there were
intellectuals and bureaucrats who had different ideas and views about the solutions in order to bring
excitement and new spirit to a nation, which they already gave up all the expectations. To recover the
empire for the situation that were in, Mehmet Âkif who were poet and thinker did not holding back
both physically and mentally. He became a person who imbued with hope, faith and belief to the
nation. In addition, he portrayed Turkish nations’ past that were come from their personality
specialties, spirit and noble emotions and ideas.
Mehmet Âkif appeared in the world of culture and literature in 1908. With the Second
Constitutional era and its freedom ideas, he wrote articles and poems and he manifested himself as a
significant pioneer of Pan-Islamism, which was a stream of thought in that period. Mehmet Âkif was
poet, writer, teacher, journalist, veterinarian, deputy. With his personality and ideas, he stated his
observations that related to Turkish-Islamic world and his aim was to improve it.
Mehmet Âkif supported Islamic unity idea however, he was against Abdülhamid the Second who
was also supporter of this idea, and he struggled in order to independence. He thought that nothing
would possible in an environment where no freedom and even religion of Islam would not live.
Mehmet Âkif was able to say that he would follow the orders and rules that he would find appropriate
in conscience and morally. He was never a man who could be seduced by financial gain in any way,
he even hated those who considered the expansion of their financial means as “means for service” and
legitimized their theft, corruption and abuse on these grounds. There was no fear when he fought with
the powerful. He was able to express his thoughts and opinions in every platform, in every condition
and in the necessary tone.
Mehmet Âkif said that he could not write a poem for money when he heard that there would be a
competition for “National Anthem” with return of five hundred lira both lyrics and composition due to
this reason he declined the requests. Furthermore, he did not add “The Turkish National Anthem”
which was seen as national anthem to his” Safahat”. He presented it to the Turkish nation and its hero
army. He saw that this anthem represented the entire nation.
Mehmet Âkif believed in the movement initiated by Mustafa Kemal Pasha in Anatolia from the
very first moment, worked with great love and enthusiasm for the development of this movement. In
an understanding and surrender that can evaluate what was expected of him and what he can do very
well when passing to Anatolia, acted with heartfelt belief in the success of the National Struggle and
preserved this belief at every stage. During his parliamentary period, he understood that the benefit of
struggle would be through the ways of creating public opinion and persuasion due to conditions of the
day apart from the activities within the parliamentary for this reason; it has been instrumental in
achieving very successful results especially in the mission (irşad) committees.
Mehmet Âkif Ersoy's principle was to be against all kinds of discord and separatism in his
understanding of politics. He acted with awareness that first reason for their presence in BMM in
Anatolia was to move to free and independent days from the conditions of the country and the people
and adopted a style that produced continuous benefits instead of being a party to political conflicts. As
*
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an Islamist who studied positive sciences, he said that Muslims should know the needs of the age well,
and that they would succeed and gain their freedom by getting rid of all kinds of bid’at which is
innovation, and superstition, defeating inertia by working with science.
The Battle of Çanakkale, which forms the consciousness of the Turkish nation, which had
become a reference for the national struggle, and creates the consciousness and opens the door of the
Misak-ı Milli, which would be determined later, is the memory of the Turkish life and death war
documented by Mehmet Âkif with his immortal work named "Çanakkale Martyrs". He was the author
of the Turkish National Anthem, one of the most important symbols of the independence of the New
Turkish state, reflecting that unique heroism. In this anthem, it was revealed for the first time that a
legitimate war was fought against colonialism with national cry, resistance and excitement.
With this study, Mehmet Âkif Ersoy's character and ideas were evaluated on the basis of
independence. The research was based on the research model, whose aim was to collect information
about the features of the universe, and to describe people, situations or events completely and
correctly, and benefited from the works of Mehmet Akif Ersoy, memoirs from the Turkish Grand
National Assembly, National Struggle and Republican era and copyright-inspected works.
Keywords: Independence, Personality of Mehmet Âkif, Ideas of Mehmet Âkif, National
Struggle, National Anthem.
Giriş
Birinci Dünya Savaşı neticesinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni
fiilen ortadan kaldırmış ve haksız işgallerin dayanağı olmuştur. İşgale karşı direnen ülke sathında çoğu
kez birbirinden habersiz olarak ortaya çıkan mahallî teşkilâtlar olmuş, bölgenin ileri gelenleri
tarafından kurulan bu oluşumlar kendilerini belli etmeye başlamışlardır1. Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde işgaller karşısında, direnmenin ve meşrulaşma2 çabalarının bir neticesi, Müdafaa-i
Hukuk hareketi ve Heyet-i Temsiliye ortaya çıkmış, kongre, bir çeşit yasama, Heyet-i Temsiliye ise
yürütme organı şeklini almıştır3.
Millet ve millî tabirlerinin din, dil, tarih ve soy ve kader birliği ile birbirine bağlı olan bir
topluluğu ifade ettiği anlaşılmış, millet ve milliyet kavramları Türk tarihinin ve kültürünün kaçınılmaz
bir gelişmesi neticesinde yavaş yavaş siyasî bir kavram şekline bürünmüştür. Bu durum, ülke sınırları
dâhilinde bulunan insanları hürriyet ve istiklâl fikri etrafında birleştirmiştir.
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un fiilen işgali üzerine çalışamaz hâle
gelmiş, Türkler, millî iradesini dile getirecek bir resmî müesseseden mahrum kalmıştır. 19 Mart 1920
tarihinde Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından vilâyetler ile sancaklara ve kolordu
kumandanlarına gönderilen bildiride olağanüstü yetkilere sahip bir mebuslar meclisinin Ankara’da
toplanması ve İstanbul Meclisi’nden katılabileceklerin de bu meclise dâhil edilecekleri beyan

1

2

3

A. Er, “Millî Mücadele’de Siyasal Kuruluşlar”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4. İletişim Yay.,
İstanbul, 1985, s. 1120; R. Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, 1985, s.679; F. Tevetoğlu, Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar,
TTK Basımevi, Ankara, 1991, s. IX; S. Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele-Son Meşrutiyet (1919-1920), C. 2,
Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 138; F. Çoker, Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923), C. I,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yay., Ankara, 1994, s.4; A. Yeşil, Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk Teşkilâtlı Muhalefet
Hareketi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cedit Neşriyat, Ankara, 2002, s. 27.
Meşruiyet, “meşru, geçerli olma durumu, yasaya, töreye, kanuna vb. uygunluk” olarak tanımlanmakta olup, genel olarak
“siyasî iktidarın veya yönetimin varlık sebebinin toplum için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına
dayandırılması” şeklinde kullanılmaktadır; H. Çetin, “İktidar ve Meşruiyet”, (Editör M. Türköne), Siyaset, Lotus Yayınevi,
Ankara, 2005, s.42.
T. Bıyıklıoğlu, “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Hukukî Statüsü ve İhtilâlci Karakteri”. Belleten, Cilt XXIV/ S.
96 (Ekim 1960’dan Aynı Basım), TTK Basımevi, Ankara, 1960, s. 637-663; F. Çoker, Parlamento…, s.4; A. Demirel,
Birinci Meclis’te Muhalefet (İkinci Grup), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.151; M. Bolat, “Modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin Oluşum Sürecinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi’nin Yeri ve Amaçları”, The Journal of
Academic Social Science Studies (JASSS), V. 5, 2012, s. 251; R. N. Aktaş, Atatürk’ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Hazırlandı?,
Varlık Yay, İstanbul, 1973, s.167-170; Metin Işık-Ayhan Erdem, “Meşruiyet, Demokrasi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla
İlişkiler,” s. 107-118. Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ed: M. Işık), Eğitim Kitabevi, Konya, 2007, s. 110.
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edilmiştir4 Hiçbir parti adayı olmadan milletin güvenip sevdiği evlatlarından seçilen Büyük Millet
Meclisi İlk Dönem anayasaya göre iki dereceli ve yalnız erkek vatandaşların oyu ile seçilerek
Ankara’da toplanmıştır5.
Meclis, 23 Nisan 1923 Cuma günü 13:45’de; “Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve memaliki
mahrusai şahaneyi yed-i ecanipden tahlis ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak teşekkül
eden…”6 Büyük Millet Meclisi tarihî görevine başlamıştır7. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlevi;
“…Hayatı kavimini ikmal edesiye kadar biz Türkler, bilfiil kıyam ettik ve hukuk-u meşruamızı istihsale
çalıştık ve şu Büyük Millet Meclisinin Türk Hükümetini vücuda getirdik” 8şeklinde ifade edilmiştir.
TBMM, siyasî iktidarın varlık sebebinin halk için akıllıca iş gören bir anlama kavuşturulduğu,
halkın rızası ve onayına dayanan, toplumsal mutabakatı yansıtan, istiklâl mücadelesini sevk ve idare
eden ve yeni Türk devletinin esaslarını belirleyen bir organ olmuştur.
1. İstiklâl Mücadelesi Bağlamında Mehmet Âkif Ersoy’un Faaliyetleri
İstibdat yönetimine karşı, gizli bir ihtilalci teşkilât tarzında çalışan İttihat ve Terakki Cemiyeti,
1908'de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra açık şekilde üye kaydına başlamıştı. Bu cemiyet, hemen
hemen bütün aydınlarla birlikte, din âlimleri ve tekke şeyhleri tarafından da bir ümit olarak görülmüş
ve desteklenmişti.
Mehmet Âkif9, Umur-ı Baytariye Dairesi Müdür Muavini idi. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir
süre sonra, rasathane müdürü Fatin Hoca (Gökmen) Mehmet Âkif'i on bir arkadaşı ile beraber İttihat
4

5

6
7

8
9

Bıyıkoğlu, “Birinci….”, s. 634; Ş. Turan, Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti’ne, C. 2. Bilgi
Yayınevi, Ankara, 1992, s. 122; K. Atatürk, (Bugünkü dille yayına hazırlayan Zeynep Korkmaz), Nutuk 1919-1927, Atatürk
Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2006, s. 288.
Bıyıklıoğlu, “Birinci…”, s. 637; Turan, Türk…, s. 122; Çoker, Parlamento…, s. 4; S. Selek, Millî Mücadele (Ulusal Kurtuluş
Savaşı). C.II. Örgün Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 689-690; C. Küçük, “Millî Mücadele”, DİA, C.30, İstanbul, 2005, s. 77; M.
Küçük, “Birinci TBMM’nin Açılışı ve Anlamı”. Türkler, C. 16, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2006, s. 15-16; E. Kongar,
Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 258.
Bkz. 2 Sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Birinci Maddesi; (TBMM Kavanin Mecmuası), D. I, C. I, 1943, 2.
Meclis’in 24 Nisan 1920 toplantısı Mustafa Kemal günü olmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi’nin
imzasından BMM’nin Türk milletinin geleceğine el koyduğu güne kadar geçen siyasî olaylar ve bunlar arasında milleti
bağımsızlığından mahrum bir hâle düşürmemek için giriştiği siyasî mücadelenin bir tarihçesini yapmıştı. Yeni hükûmet
kurulmasının zorunlu olduğu, bir hükûmet başkanı veya bir padişah kaymakamı ihdas etmenin doğru olmadığı, BMM’nin
üstünde hiçbir kuvvet tanınmayacağı, Büyük Millet Meclisi’nin yasama ve yürütme yetkilerini nefsinde topladığı, bir
heyetin hükûmet işlerini görüşeceğini, meclis başkanının bu heyetin de başkanı olması gerektiği, padişah ve halifenin cebir
ve zorla iş yaptırılmaktan kurtulduğu zaman meclis’in tanzim edeceği kanunî esaslar dairesinde vaziyetini alacağı ileri
sürülmüştü. Meclis bu önergeyi aynen kabul ederek, kurulan yeni Türkiye’nin ilk anayasasını tespit etmiş olmaktaydı.
Meclis, o gün aynı zamanda Mustafa Kemal’i BMM Reisliğine de seçmişti. Gizli toplantıda iç ve dış siyaset hakkında
açıklamalarda bulunulmuş, meclis, 25 Nisan’da Mustafa Kemal’in başkanlığında yedi kişilik bir geçici icra heyeti seçerek
bilfiil hükûmet işlerine de el koymuştu.
TBMM ZC, D.1, C. 24, İ 132, 3.11.1338.
Mehmet Âkif Ersoy, Hicrî 1290 yılı Şevval ayında (Aralık 1873) İstanbul’da Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya
geldi. Babası Mehmet Tahir Efendi oğluna ebced hesabıyla onun doğum tarihini gösteren “Ragıyf” adını verdi. Ancak,
alışılmamış olan bu kelime çevresindekiler tarafından “Âkif” şeklinde telâffuz edilmekle birlikte, babası “Ragıyf” adını
kullanmakta idi; M. Doğan, “Mehmet ÂKİF Ersoy’un Hayatı, Mücadelesi, Eseri ve Tesirleri”, Vefatının 75. Yılı Anısına
Mehmet Âkif Ersoy, DİB Yayınları, Ankara, 2013, s.8; Dört yaşındayken, Fatih’te, Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde
öğrenime başladı. Fatih Medresesi Müderrisi’nden olan babası Mehmet Tahir Efendi’den Arapça, Fatih Camisi
Başimamından da din dersleri aldı. Farsça, Fransızca öğrendi. Fatih Merkez Rüştiyesi’nden sonra, Mülkiye Okulu’nun lise
bölümünden mezun oldu; yüksek bölüme geçmişken babasının ölümü ve evlerinin yanması neticesi, yatılı öğrenci olarak
Halkalı Mülkiye Baytar Mektebi’ne girdi. 1893’te müfettiş yardımcısı olarak Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da dört yıl
görev yaptı. 1906’da Halkalı Ziraat Mektebi’nde öğretmenliğe başladı: Doğan, “Mehmet…”, s.8; 1908’de Darülfünün
Edebiyat Umumiye Müderrisliği’ne atandı. “Sıratı Müstakim” dergisinde yazdığı “Küfe” ve “Seyfi Baba” gibi şiirler ile
ününü artırdı. Genellikle, İstanbul halkının yoksul bölümünden edindiği izlenimlere yer verdiği bu şiirlerini, 1911’de
yayımlanan “Safahat” adlı eserinde topladı. O dönemde, İttihat ve Terakki ile de ilişki kurdu. Parti içi kuruluşlarda Arapça
dersleri verdi. İstanbul’un büyük camilerinde İslâm birliğini savunan konuşmalar yaptı. 1913’te Baytar Genel
Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrılıp 1914’te Teşkilât-ı Mahsusa görevlisi olarak önce Almanya’ya sonra Arabistan’a
gönderildi. 1920’de işgal altındaki Anadolu’ya geçip bağımsızlığını elde edecek bir Türkiye için Millî Mücadele’ye destek
verdi. Burdur milletvekili olarak Meclis’e girdi; M. E. Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri”, Eğitim, Yıl: 7,
S.73, 2006, s. 5-6; Ümmet birliğinden çok ulus birliğine değer vererek yazdığı “İstiklal Marşı” şiiri, 1921’de Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde millî marş olarak kabul edildi. 1923’ten başlayarak, her yıl kış aylarını geçirmek için gittiği Mısır’a
1926’da yerleşti. Burada sıtma sonucu hastalanarak, 1936’da yurda döndükten bir kaç ay sonra (27 Aralık 1936) vefat etti.
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ve Terakki Cemiyeti’ne üye kaydetti. Ancak, Mehmet Âkif, edilmesi gereken yemindeki "Cemiyetin
bütün emirlerine, kayıtsız şartsız itaat" ibaresini kabul etmeyerek, "Cemiyetin yalnız doğru bulduğu,
makul olan isteklerini yapacağına" yemin etti. İttihat ve Terakki'nin yemini onun için değiştirilmişti.
Mehmet Âkif’in İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisi uzun sürmedi. “Sırat-ı Müstakim”, adının
değişikliği ile devam eden “Sebilürreşad” dergisinde şiirleriyle, makaleleriyle, çevirileriyle ve verdiği
derslerle milleti aydınlatma çabası içinde oldu.
31 Mart olayı neticesi, Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra yayın hayatına başlayan “Sırat-ı
Müstakim”in matbaası isyancılar tarafından tahrip edildi. Mehmet Âkif, bu yaşanan durumdan çok
etkilendi. “Görünüşte dinî, gerçekte ise siyasî ve irticaî olan o hadise-i hile” hakkında “Sırat-ı
Müstakim” de uzun bir makale yayınladı. Yanlış inanç ve değerlendirmelere karşı gerçekleri
açıklamakta, “Sırat-ı Müstakim” ‘de tercümeler de yaparak yayınlatmakta idi. Cemaleddin Afganî ve
Muhammed Abduh’un eserleri, tercüme yaptığı eserlerin başında gelmekte idi. Şeyh Şibli, Ferid
Vecdi, Abdülaziz Çaviş gibi çağdaş İslâm düşünürlerinden de çeviriler yaparak yayınlamakta idi. Said
Halim Paşa’nın Fransızca yazdığı “İslâmlaşmak” adlı eserini tercüme ederek “Sebilürreşad” da,
Malta’da kaleme aldığı “İslâm’da Teşkilâtı Siyasiye” isimli eserini bölümler halinde yayınladı. İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin Şehzâdebaşı’ndaki İlmiye Kulübü’nde Arapça dersleri verdi. Bu dönemde
Teşkilât-ı Mahsusa adına irşad amaçlı Berlin, Necid seyahatleri oldu. Osmanlı Devleti ile ittifak
halinde olan Almanya, Türkleri memnun edebilmek adına Müslüman esirlere yönelik kamplarda
camiler, okullar açıp imam, hatip, vaiz ve öğretmenler getirterek Türkiye’nin de yakından görmesini
istemişti (Berlin Seyahati 1914 sonundan 18 Mart 1915 gününe kadar devam etti)10. Mehmet Âkif,
Tunuslu Şeyh Salih ile birlikte farkında olmaksızın Osmanlı ile savaşan Müslüman esirlerle konuşup
onların yanlış cephede savaştıklarını anlatırken yaşadıklarını, tanık olduklarını “Berlin Hatıraları”
adlı manzumesinde kaleme aldı ve bu hatıraları önce Sebilürreşad’da aralıklarla yayınladı. Almanların
Wundsdorf’da Müslüman esirler için inşa ettikleri camide çok heyecanlı vaazlar verdi. Plaklara
kaydedilen bu vaazlar Müslüman askerlerin bulunduğu cephelerde hoparlörlerle dinletilmekte idi.
Vaazları dinleyen askerler arasında fırsatını bulunca saf değiştirenler oldu. Konuşmalarının bir kısmı
Almanca’ya da çevrildi ve yayınlandı. Rus ordusundan esir alınan bu askerlerden “Asya Taburu” adı
verilen birlikler toplandı. İngilizlerle çarpışmak üzere Irak Cephesi’ne gönderildi.
Şerif Hüseyin’in kendisini “Arap Memleketleri Kralı” olarak ilan etmesi, İngiliz ve
müttefiklerinin kendisini yalnızca “Hicaz Kralı” olarak tanımaları (3 Ocak 1917), Necid Kralı İbn-i
Reşid’in Şerif Hüseyin kuvvetlerine katılmayı reddetmesi ve Osmanlı Devleti’ne bağlılığını
açıklaması üzerine Tunuslu Şeyh Salih, Teşkilât-ı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Bey, Enver Paşa’nın
başyaveri Mümtaz Bey’ler ile Mehmet Âkif’in de yer aldığı bir heyet, İbn-i Reşid ile bazı siyasî
meseleleri değerlendirecekti. Mehmet Âkif açısından bu seyahat önemli bir eser olan “Necid
Çöllerinden Medine”ye şiirini kaleme almasına vesile oldu. Şiir ilk olarak 4 Temmuz 1918’de
yayınlandı.
Necid seyahati sırasında Mehmet Âkif ‘in endişesi Çanakkale savaşlarının seyri idi. Çanakkale
direnişinin ilk gününden itibaren düşmana ağır kayıplar verdirildiğini öğrenince büyük bir mutluluk
duymakta idi. Necid seyahati esnasında, kendisine Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in daveti ulaştı; o da
bu davete icabet ederek iki aylığına Lübnan’a gitti. Bu seyahat esnasında yeni kurulan şer-i
mahkemelerin Bab-ı Meşihat’tan ayrılmasıyla kurulan Dâr’ül Hikmet-il İslâmiye Cemiyeti’ne haberi
olmaksızın başkâtip olarak tayin edildi ve İstanbul’a dönünce bu görevine başladı. Dâr’ül Hikmet-il
İslâmiye, 25 Ağustos 1918 tarihinde Şeyhülislâmlık dairesine bağlı olarak kurulmuş, Yüksek İslâm
Şurâsı benzeri bir dinî teşkilât olup, bir başkan, dokuz üye, bir de kâtipten oluşmakta idi. Teşkilâtın
görevi; devlet içinde ve İslâm dünyasında ortaya çıkabilecek dinî meselelere çözüm bulmak, halkı dinî
konularda aydınlatmaktı. 1918’den 1922’ye kadar faaliyette bulunan bu teşkilât, Millî Mücadele’nin
manevî yönünün kuvvetlendirilmesi ve yardım-destek sağlanmasında etkili oldu.

10

Ölümü için resmî tören yapılmadı; ancak Türk gençliği bu vatan şairini yurt bayrağına sararak ve eller üstünde taşıyarak
Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi; A. Kaytancı, Mehmet Akif İstiklâl Marşımız ve Milli Ruh, Konya Ticaret Odası,
Konya, 2007, s.42.
K. Kon, “Yeni Bilgiler Işığında Mehmed Akif’in (Birinci Dünya Savaşı’nda) Almanya Seyahati”, İstanbul Sabahttin Zaim
Üniversitesi 2011-2012 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu
12-14 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı, s.138.
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Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayalı ülkenin haksız işgali, yıllardan beri savaş içinde
olunmasının yarattığı zaafiyetler, önemli oranda insan ve büyük toprak kayıpları, her Anadolu insanını
olduğu gibi, Mehmet Âkif ‘ide etkilemekte idi. Bir şeyler yapmak, bu zilletten çıkmak lâzımdı.
Yeni bir dönemin başlaması, İngilizlerin dostluğunun elde edilmesi ile mümkün görülüyor,
işbaşına geçen kabineler İtilâf devletleri ile özellikle İngiltere ile işbirliği yaparak daha kazançlı
çıkacaklarını düşünüyorlardı. İzmir’in 15 Mayıs 1919’da işgali ile manda tartışmaları artarak devam
etmekte idi. Mehmet Âkif, manda ve himaye tartışmalarının gerçekleşeceğine imkân ve ihtimal
vermemekle birlikte bu tür tartışmaların Anadolu’da başlayan millî mukavemet hareketine zarar
vereceği endişesi içinde olmuştu; “...Türklerin 25 asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş oldukları
tarihen müspet bir hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâli bu kadar eski zamandan
başlayan bir millet yoktur. Türk için istiklâlsiz hayat müstahîldir. Tarih de gösteriyor ki Türk,
istiklâlsiz yaşayamamıştır” diyecekti. İstanbul’da Mehmet Âkif’i haklı çıkaran adımlar atılmaya
başlanmış ve bazı İtilâfçı gazeteler Anadolu’da başlayan millî hareketi bir ittihatçı teşebbüsü olarak
kamuoyuna tanıtmaya başlamıştı. Mehmet Âkif, Sebilürreşad idarehanesinde bir sohbet sırasında
orada bulunanlardan birinin; “Millî Mücadele hareketinin bir ittihatçılık eseri olduğunu” söylemesine
tepki gösterdi ve bu sözü telaffuz edene dönerek; “hayır; artık buna da ittihatçılık denemez. Bu
memleket meselesidir. Buna herkes elbirliği ile sarılmalıdır” dedi11. Mehmet Âkif, bu hareketin hiçbir
şekilde ittihatçı teşebbüsü olmadığını, herkesin el birliği ile Anadolu’da filizlenmeye başlayan
mücadeleye destek vermesi gerektiğini düşünmekte idi. Giriş bölümünde de kısmen bahsedildiği gibi
ülkenin her yerinde işgallere ve ilhaklara karşı Müdafa-ı Hukuk ve Muhafaza-ı Hukuk cemiyetleri
kurulmuş, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesiyle birlikte halkın teşkilâtlandırılması
mümkün hâle gelmişti.
Mehmet Âkif, bu zilletten çıkışta yine herkesin üzerine düşeni yapmasını mecburî görmekte, o
günlerde kamuoyunda hissedilen karamsarlığı içine sindirememekte, ümitsizliğin İslâm’da hiçbir
şekilde yerinin olmadığını; “Hayata atılan insanın karşısına çıkacak ilk engel ümitsizliktir. Bu
bakımdan başarılı bir hayat için lâzım olan ilk ve en mühim unsur da ümittir. İnsana muhtaç olduğu
ümidi, en güzel şekilde temin eden imandır, İslâm imanıdır. Öyle ise imanlı insan ümitsizliğe
düşmemelidir” cümleleri ile ifade etmekte, “Korkaklar utanç içinde ölürler. …Başınıza gelen her
kötülükten ders alınız. Nefsinizi terbiye ediniz. Her kötülük bir hatanın sonucudur… İyi biliniz ki,
düşmanlarla mücadelede korkak davranmak ve teslimiyeti kabul etmek, utanç içinde ölmek demektir.
Saldıranın, saldırısından kendisini korunmayı başaranın hayatı aziz ve değerlidir. Bu nedenle millî ve
dinî birliğinizi korumakta asla kusur etmeyiniz” diyordu. Anadolu’da başlayan Mustafa Kemal Paşa
önderliğindeki Millî Mücadele hareketini desteklediğini açıkça şu cümleler ile ortaya koymakta idi;
“Ey Müslümanlar! Sizde ruhtan, histen eser yok mu? Ne zamana kadar bu aşağılanmaya tahammül
edeceksiniz? O aşağılayıcı hayat, sahibini dünyada sefil, ahirette rezil eder. İman demek, taarruza,
tecavüze, hakarete tahammül etmek, din düşmanlarının ezici baskısına boyun eğmek değildir. İman
demek onurla yaşamak, onurla ölmek demektir”.
Mehmet Âkif, 1920 Ocak ayında yakın dostu Hasan Basri Çantay’ın daveti üzerine Millî
Mücadele’nin başladığı şehirlerden biri olan Balıkesir’e gelerek burada 23 Ocak 1920 Cuma günü
Zağanos Paşa Camii’nde çok bilinen vaazını verdi, Millî Mücadele’ye destek istedi12. Konuşmasına
30 Ekim 1918 tarihinde İstanbul’da yazdığı “Alınlar Terlemeli” şiiriyle başlayan Mehmet Âkif,
sürekli birlik ve beraberlik üzerinde durup, mücadelenin Allah’ın rızası için, milletin selameti için
olduğunu söyleyerek, adeta bu büyük kalabalığı coşturdu. Halktan büyük bir kısmı ağlamaya
başladı13. Mehmet Âkif, bu vaazdan sonra birkaç gün daha Balıkesir’de kalarak Hasan Basri Bey’in
misafiri oldu ve Balıkesir’deki okulları, Millî Mücadele’ye destek verenleri ve şehrin ileri gelenlerini
11

E. Edip Fergan, Mehmet Akif, Hayatı ve Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, C. 1, İstanbul, 1938, s.675.
Eşref Edip, Mehmed Âkif: Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, 1,52; Yücel Yiğit, “İki Hatip Bir Kent: Mustafa Kemal
ve Mehmet Akif Balıkesir’de”, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu (19-21 Kasım 2008) Bildiriler Kitabı, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi, C I, Burdur 2009, s.836-837.
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ziyaret etti. Kâtibi bulunduğu Dârü’l Hikmeti’l- İslâmiye’den izin almadığı gerekçesiyle gerçekte ise
Kuvâ-yı Millîye’yi öven, destekleyen vaaz ve sözleri sebebiyle Damat Ferit Hükûmeti tarafından 3
Mayıs 1920 tarihinde görevinden alındı14.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında tutuklama kararı çıkarılmış; kongreler yasak
edilmişti. 16 Mart 1920 günü ise İstanbul’da Osmanlı Meclis-i Mebusan basılarak dağıtılmıştı. Millî
Mücadele’nin Anadolu’da gördüğü desteği kırmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını halktan koparmak
için bir yandan ittihatçılık, diğer yandan dinsizlik ithamları ile propaganda faaliyetleri sürdürülmüş;
11 Nisan 1920 günü İstanbul Hükûmeti Şeyhülislâm Dürri Zade imzasıyla bir fetva yayınlamış, bu
fetva ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının halife-sultana karşı isyan ettikleri kamuoyuna
duyurulmuştu. BMM ’nin açılışına kadar görev yapan Heyet-i Temsiliye Dürri Zade’nin bu fetvasına
karşı hemen Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi'nin 22 Nisan 1920 tarihinde yayınlanan fetvası ile
karşılık verildi. Bu fetva 22 Nisan 1920 (02 Şaban 1338) günü Sivas'ta çıkan "İrade-i Milliye"
gazetesinde yayınlandı. Fetvanın altında birçok il ve ilçe müftüsü ile din adamlarının imzası vardı.
Mustafa Kemal Paşa da Ankara’da illerden seçilip gelen milletvekilleri ile birlikte, Meclis-i
Mebusan üyelerinden Ankara’ya gelebilenlerin katılımıyla 23 Nisan 1920 günü BMM’nin açılışını
gerçekleştirmiş ve Meclis’in açılış beyannamesinde, birlik ve beraberlik ruhu üzerinde durmuştu.
Mehmet Âkif’in İstanbul’dan Ankara’ya geçme kararında kuşkusuz Balıkesir ziyareti ve Zağanos
Paşa Camii’ndeki vaazı neticesinde resmî vazifesinden çıkarılması, hürriyetinin tehdit altında olması
gibi hususlar etkili olduğu gibi, yukarıda ifade edilen BMM’nin açılış beyannamesinde millî birlik ve
beraberlik ruhunun öne çıkarılmış olmasının da etkisi olmalı idi. O günlerde Anadolu’dan bizzat
Mustafa Kemal Paşa’dan Mehmet Âkif’in Millî Mücadele’ye katılması yolunda bir de davet vardı15.
Mehmet Âkif de; “Bu gün icma-ı ümmet Anadolu’dadır” diyerek, zaten tüm varlığıyla Anadolu’daki
Millî Mücadele’den yana tavrını koydu. Haklarında halife-sultana isyan ettikleri gerekçesiyle idam
fetvası çıkarılan, tutuklanmaları konusunda bütün vilâyetlere emirnameler gönderilen Mustafa Kemal
ve arkadaşları hakkında çıkarılan çeşitli dedikoduların, ittihatçı ve din karşıtı ithamlarının Millî
Mücadele’yi zaafa düşürebileceği endişesi zaten Mehmet Âkif tarafından da paylaşılmakta idi. Böyle
bir davetin Millî Mücadele’nin manevî yönünün kuvvetlendirmesi temelinde ele alınması, Anadolu’da
yapacağı işin çok olduğu noktasında bir duygunun kendisinde de gelişmesinde etkili olmuştu. Mehmet
Âkif, yanına aldığı oğlu Emin ve yol arkadaşı Ali Şükrü Bey ile Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda
buluştuktan sonra Anadolu’ya hareket etti16. Bu ilk karşılaşma, görüşme Ankara’ya geldiği ilk gün
olan 24 Nisan 1920 günü gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Âkif’in Anadolu’ya gelişinden
memnuniyetini belirtmişti. Gerçekten de Mehmet Âkif’in Ankara’ya gelişi, başta Mustafa Kemal Paşa
olmak üzere, Millî Mücadele’nin önderlerinde büyük bir mutluluk uyandırmış; özellikle Mehmet
Âkif’in İslâmcı yönü öne çıkarılarak, kendisinin Millî Mücadele içinde yer aldığı hususunun halka her
türlü vasıta ile duyurulması yoluna gidilmişti. Mehmet Âkif’in Ankara’ya intikali 28 Nisan 1920
tarihli “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde; “Pek hassas ve ulvî İslâm şairi Mehmet Âkif Bey dahi
İstanbul’dan çıkarak birkaç gün evvel Ankara’ya muvassalat eylemiştir. İlhamât-i şâiranesinin
menba-ı asîli bilhassa hâkimiyet-i diniyye ve gayret-i vatananiyyesinde olan bu güzide İslâm Şairi,
aynı zamanda erbab-ı ilim ve hikmetin en ileri gelenlerinden bir şahsiyet-i mümtazdırlar da. Milletin
giriştiği mücadele-i vatanperverâne İslâm şâiri Mehmet Âkif Beyin himmet-i hamiyyetkârından pek
çok feyiz ve kuvvet alacaktır”17 cümleleriyle duyurulmuştu.
Mehmet Âkif’ de kendisiyle yapılan bir söyleşide, Anadolu’ya geçişi ile ilgili olarak;
“İstanbul’dan mücadele aleyhine fetva çıktığı gün ayrılmıştım. Üsküdar’dan araba ile şimdi ismini
hatırlamadığım bir köye gittik… O zaman Adapazarı’nda karışıklıklar vardı. Kenarından geçtik. Kâh
öküz arabalarıyla, kâh beygirlerle Lefke’ye geldik ve trenle Ankara’ya ulaştık. Ankara… Ya Rabbi, ne
14
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heyecanlı, helecanlı günler geçirmiştik. Hele Bursa’nın düştüğü gün… Ya Sakarya günleri… Fakat bir
gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışılabilir miydi? Ne
topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü” demekte idi.
Mehmet Âkif, yeni seçilmiş olan bir mebusun istifası ve yerine Mustafa Kemal Paşa’nın
kendisinin seçilmesini arzu etmesi üzerine aslen Burdurlu olan Tophane-i Amire Veznedarı Mehmet
Emin Bey’in kızı olan eşi İsmet Hanımefendi’nin memleketi Burdur’dan milletvekili seçildi. Mehmet
Âkif’in Ankara’ya ayak bastığı günlerde henüz düzenli ordu safhasına geçmemiş olan Ankara
Hükümeti, mevcudiyetini ortadan kaldırmaya ve millî hareketi yok etmeye yönelik iç ayaklanmaları
bastırmakla meşguldü. Mehmet Âkif, oluşturulan “Nasihat Heyetleri” içinde İslâmcı kimliği,
İttihatçılara karşı mesafeli duruşu gibi, Anadolu insanında o günlerde önemli etki yaratacak özellikleri
sebebiyle de kendisine bir görev ihdas edildi. 7 Mayıs 1920 tarihinde “İrşad Heyeti” içerisinde de
görev aldı. “Hâkimiyet-i Milliye”de de duyurulduğu üzere Mehmet Âkif, vatandaşların Millî
Mücadele hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerinin alınması amacıyla önce Ankara Hacı Bayram
Camii’nde sonra da Anadolu’nun işgale uğramamış bölgelerinde vaazlarına başladı. İlk ziyaretini
Eskişehir’e gerçekleştirdi, ardından halkın daveti üzerine seçim çevresi olan Burdur’a geçti, büyük ilgi
ve sevgi ile karşılandı ve Burdurlulara konuşma yaptı. Oğlu Emin, Mehmet Âkif’in Burdur’da yaptığı
konuşma ile ilgili şu bilgileri vermekte idi; “Millî Mücadele’nin muazzam bir cihad olduğuna halkı o
kadar yakından ikna etti ki, bu vadide öyle mahirane bir üslûp, öyle candan bir ahenk kullandı ki,
Anadolu’nun birçok vilâyetlerinde, kazalarında hatta nahiyelerinde, camilerde, medreselerde,
meydanlarda insan kitlelerine hitap etti. … Onu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen bütün erkekler
ailesiyle vedalaşıyor, evini, karısını, çocuklarını Allah’a emanet ederek cepheye koşuyordu. Babamı
ilk defa Burdur’da hükümet konağında üç yüz, dört yüz kişiyi aşkın bir cemaate hitap ederken
gördüm… İzmir havalisinden sızan kara haberleri, vatandaşlarımıza yapılan işkence ve hakaretleri,
kirli çizmeler altında çiğnenen tarihî ve ilahi mabetlerimizi öyle yanık bir dille ifade ediyor, bu
fecayiin yürekler acısı sonuçlarını öyle acı bir dille tarif ediyordu ki, ben de dinleyiciler arasında
sıkışmıştım. O muazzam kalabalık derin bir sessizliğe gömülmüştü. Lakin öyle bir sessizlik, öyle bir
hava idi ki, bu; kasırgalar koparacak ruhların, kellesini koltuğuna almaya niyet eden başların son ve
kesin kararından doğuyordu.”
Burdur’da bir hafta kadar kalan Mehmet Âkif’in sonraki durağı Afyon-Sandıklı oldu. Emin,
Sandıklı’dan da Dinar’a geçtiklerini ve burada üç gün kaldıklarını, sonrasında Antalya’ya giderek,
babasının yakın arkadaşı Antalya Mebusu Hacı Süleyman Efendi’nin misafiri olduklarını dile
getiriyordu18. Mehmet Âkif, Ankara’ya döndükten sonra “İrşad Heyeti” ile birlikte 25 Mayıs 1920
günü Konya’ya gitti. Konya’ya gönderilen Antalya Mebusu Hamdullah Suphi, Trabzon Mebusu Ali
Şükrü ve Konya Mebusu Refik Beylerle birlikte I. ve II. Bozkır isyanlarından sonra Dürrizade
fetvasının etkisiyle yeniden baş gösteren isyan tehlikesi karşısında halkı aydınlatacaklardı. Emin,
Mehmet Âkif’in Konya’daki çalışmalarını Kuvâ-yı Millîye’yi takviye edebilecek gönüllü kafileleri
çoğaltmak, bu uğurda milletin gönlünde heyecan yaratmak, konferanslar vermek olduğunu ifade
ediyor, kalabalık insan kitlelerinin onu huşu içinde dinlediklerini dile getiriyordu. Mehmet Âkif, 19
Ekim 1920 tarihinde yaylı bir araba ile Kastamonu'ya geldi. Burada sevgi ile karşılandı. O dönemde
Kastamonu'da yayınlanan “Açıksöz” 21 Teşrinievvel (Ekim) 1336 (1920) tarihli nüshasında Mehmet
Âkif’in Kastamonu’ya gelişini okuyucularına şu şekilde duyurmakta idi; "Büyük İslâm Şairi Edibi
a’zam Mehmet Âkif Beyefendi iki gün evvel şehrimize gelmiştir. Sebilürreşad’daki yazıları ve sair
asarı bergüzidesiyle İslâm âleminin yegâne şairi olarak tanınan Mehmet Âkif Beyefendiye gazetemiz
namına beyanı hoş âmadi eyleriz." Açıksöz, 22 Teşrinisani 1336 tarihli nüshasında da "Sebilürreşad
ceride-i İslâmiyesi Kastamonu’muz şerefine ilk nüshasını şehrimizde neşredecektir" haberini verdi.
Mehmet Âkif, Kastamonu ve kazalarında dolaşarak halka vaazlar verdi. Nasrullah Camii
kürsüsündeki vaazında önce Kur'ân-ı Kerîm'deki Âl-i İmran, Tevbe, Bakara ve Mâide sûrelerinden
bazı âyetler okuyarak ana hatlarıyla şu hususlar üzerinde durdu; “Düşmandan asla dost olmaz,
düşman hiçbir zaman "mahrem-i esrar" kabul edilemez. Türk milleti arasında öteden beri yaygın olan
"İngiliz adaleti", "Fransız hamiyeti", "Alman dehâsı", ' 'İtalyan terakkiyâtı "gibi sloganlar itibâr
edilmemesi gereken, gerçek dışı sözlerdir. Mehmet Âkif'e göre: "Avrupalıların ilimleri, irfanları,
medeniyetleri, sanayideki terakkileri inkâr olunur şey değildir.
18

Emin Â. Ersoy, Babam Mehmet Akif, Der. Yusuf Turan Günaydın, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2011, s. 5260.

1022

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki
terakkîleriyle ölçmek kat'iyyen doğru değildir.
Sık sık vicdan hürriyetinden bahseden batılılar aslında dünyanın en mutaassıp cemaatidir. Bu
yüzden, çocukları doğar doğmaz dinî ve millî telkinatla büyütülen, bilhassa Müslümanlara karşı
büyük bir düşmanlık hissiyle yetiştirilen bir Hıristiyanın bir şarklıyı, hele bir Müslümanı sevmesine
imkân ve ihtimal yoktur.
Müslümanların en büyük düşmanı fitne, fesat, nifak ve şikaktır; …Avrupa medeniyetine
ulaşabilmek için yapılacak tek şey, ilk önce, aramıza sokulan fitne ve fesatları ortadan kaldırarak baş
başa verip çalışmaktır.
Düşmanın bizden istediği, herhangi bir vilâyet veya sancak değil, doğrudan doğruya başımız,
boynumuz, hayatımız, saltanatımız, devletimiz, hilâfetimiz, dinimiz ve imânımızdır. Bu yüzden, artık
aklımızı başımıza almanın zamanı gelmiştir; çünkü artık "çekilip gitmek için arka tarafta bir karış
yerimiz yoktur! ...Sevr paçavrasını mücahitlerimiz şark tarafından yırtmaya başladılar. Bize düşen
vazife Anadolu’muzun başka cihetlerindeki düşmanları denize dökmek, o murdar paçavrayı büsbütün
parçalamaktır”19.
Vaazlar risale ve kitap şeklinde basılarak bütün cephelere dağıtıldı, köylere varıncaya kadar her
yere gönderilmişti.
Mehmet Âkif’in Burdur milletvekili olarak BMM içindeki faaliyetlerinden tutanaklara yansıyan
konuşmaları, açıklamaları oldukça azdı. Gizli oturumlarda bir kez, diğer oturumlarda da birkaç kez
söz aldığı görülmekte idi. Onun BMM zabıtlarındaki en uzun konuşması, gizli oturumda, Londra
Konferansı dolayısıyla Sadrazam Tevfik Paşa ile yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi ve İstanbul
Hükûmeti’ne verilecek nihaî cevap tartışılırken yaptığı konuşma idi. Daha önceki gizli oturumlarda
Londra’ya Ankara Hükûmeti’ni temsilen bir heyet gönderilmesi tartışılmış ve karara bağlanmıştı.
Daha sonra da İstanbul Hükûmeti’ne, Meclis Divan-ı Riyeseti adına Hamdullah Suphi Bey’in kaleme
aldığı bir beyanname gönderilmesi gündeme gelmişti. İşte bunlar tartışılırken Mehmet Âkif ‘de basılıp
meclis üyelerine dağıtılan kendi beyannamesini, söz alıp meclis kürsüsünden okumuştu. İstanbul
Hükûmeti ile uzlaşmak suretiyle “BMM’nin meşruiyetinin de tescilinin temin edileceği”20 gibi
cümleleri de içeren bu konuşmaya Mustafa Kemal Paşa açıkça karşı çıkmış ve BMM’nin meşru
olduğunu, padişahın esaret altında bulunduğunu ve İstanbul’dan alacağı bir meşruiyet olamayacağını
söylemişti21. Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Âkif’in konuşmasını tenkit etmekle birlikte kendisinden
samimi ve özenli bahsetmekte; “Burdur Mebusu Âkif Bey biraderimizin” diye, hitap etmekte idi.
Mustafa Kemal Paşa’nın, Mehmet Âkif Bey’in teklifine, tartışmalar sonunda ayrıntılı değerlendirme
ve tahliller yaparak cevap vermesi, ona duyduğu saygı ve verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde idi.
Oturum sonunda reis önce müzakerelerin kâfi olup olmadığını sonra da İstanbul’a bir cevap
yazılmamasını oylamış ve oylama sonucunda cevap yazılmaması kararı çıkmıştı.
Mehmet Âkif’in BMM zabıtlarına yansıyan diğer konuşmalarından birisi de Bütçe
görüşmelerinde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiye Bütçesi ele alınırken Sebilürreşad’a
yardım yapılmasına ilişkin iddia ve değerlendirmeler üzerine idi. Mehmet Âkif, BMM’nin iç
çalışmalarında suskundu. Ankara’da bulunduğu zamanlarda genel olarak düzenli bir şekilde meclis
görüşmelerine katılmıştı. Çoğu oylamada bulunmamasının ve BMM zabıtlarında fazla konuşması,
tartışmalara katkısının bulunmaması, BMM tarafından kendisine verilen Meclis dışındaki irşad
görevine ağırlık vermesinden kaynaklanmakta idi.
Ülkenin dört bir yanından gelen milletvekilleri amaçları bir olmakla birlikte farklı dünya
görüşlerine de sahipti. Mustafa Kemal Paşa sadece işlerin daha seri yürütülmesi amacıyla 10 Mayıs
1921’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (I.Grup) adıyla gayri resmî bir kuruluş
oluşturmuştu. Mehmet Âkif, başlangıçta bu grup içerisinde iken, sonradan Erzurum Mebusu Hüseyin
Avni (Ulaş) Bey’in altı arkadaşıyla Temmuz 1922’de örgütlü çalışmalarına başlayan II. Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubuna (II.Grup) yakın durmuş; ancak bu grubun da bir üyesi olmamıştı.
II. Grup içinde yakın arkadaşlarının özellikle de İstanbul’dan Ankara’ya birlikte geçtiği Ali Şükrü
Bey’in bulunması II. Gruba yakınlığı intibaını kuvvetlendirmekte idi. İki grup içinde de yakın
19
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arkadaşları olan Mehmet Âkif’in, bazen I. Grup, bazen II. Grup paralelinde oy kullandığı görülmekte
idi.
Milletvekilliği boyunca Meclis Millî Eğitim ve irşad komisyonlarında görev almış; II. Toplantı
Yılı’nda Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığını, III. Toplantı Yılı’nda İrşad Komisyonu kâtipliğini
yapmıştı. Millî Eğitim Komisyonu’ndaki (Maarif Encümeni) görevinden sağlık nedenlerini ileri
sürerek 9 Aralık 1922’de istifa etmişti. Fakat Millî Eğitim Komisyonu’ndan istifa etmesine rağmen 8
Mart 1923 tarihinde yine İrşad Encümeni’ne (Komisyonu) seçilmişti. Mehmet Âkif, Millî
Mücadele’nin başarısına; bu başarıya da Mustafa Kemal Paşa ile gidileceğine kesinlikle inanmış bir
insandı. Mithat Cemal diyor ki; “O, ömründe bir tek defa bir saadete vukuundan evvel inandı: istiklâl
zaferine. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu
sefer nasıl inandığının sorulması üzerine, “Başımızdaki adamı (Mustafa Kemal) kim görse inanırdı!
dedi”. Yakın arkadaşı Baytar Şefik de o günleri şu cümlelerle anlatmakta idi; “Sakarya
muharebesinin en heyecanlı bir gecesi. Top sesleri Ankara’dan işitiliyor. Âkif Beyin Taceddin
Dergâhı yanındaki evinin bahçesinde oturuyoruz. Meb’uslar, Ankaralı komşular, hayli kalabalık.
Ledel’icap Ankara’dan uzaklaşmak için herkes tetikte. Fena bir haber gelirse hemen hareket edilecek.
Üstad endişe gösterenleri teskin ediyor: -Telaşa mahal görmüyorum. Evvel Allah, ona (Mustafa
Kemal’e), onun askerliğine güvenilir. Ordumuz inşallah galebe çalacak, buna imanım vardır”.
10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasındaki muharebelerde, Afyon ve Kütahya gibi şehirlerin
düşman eline geçmesi üzerine, BMM’nin 23-30 Temmuz 1921 tarihli gizli oturumlarında Meclis’in
Ankara’dan Kayseri’ye taşınması gündeme gelmiş; Mehmet Âkif, Hasan Basri gibi birçok milletvekili
bu fikre kesin olarak karşı çıkmışlardı. Ailesini Eşref Edip ile birlikte Kayseri’ye gönderen Mehmet
Âkif, “Benim öldüğüm yerde oğlum da ölsün” diyerek, oğlu Emin’i Ankara’da alıkoymuştu. Eşref
Edip’e “Sen klişeyi al (Sebilürreşad’ın) Kayseri’ye git, dergiyi orda çıkar. Arkamızdaki Müslümanlar
yeise düşmesinler. Sakarya inşallah düşmana mezar olacaktır” demişti. Büyük Taarruzun beklendiği
bir süreçte, 24 Temmuz 1922 tarihli BMM oturumunda ordunun manevî kuvvetini artırmak, moral
vermek amacıyla milletvekillerinden oluşan heyetlerin cepheye gitmesi yolunda alınan karar
çerçevesinde Ali Fuat başkanlığında teşkil edilen ve Mehmet Âkif’in de içinde bulunduğu heyetin
Batı Cephesi’nde I. ve II. Ordu, kolordu ve tümenlerin ziyareti kararlaştırılmış; 1 Ağustos 1922 günü
sabah erkenden otomobillerle bu ziyaretler için yola çıkılmıştı. Ali Fuat Paşa, o seyahati şu şekilde
anlatmakta idi; “Gerçek bir vatansever ve dini bütün bir Müslüman olan Mehmet Âkif, sevdiğim,
saydığım yakın bir arkadaşımdı… Cephedeki görevimiz dört beş gün içinde sona ermişti. Kumandan,
subay ve asker arkadaşlarımız arasında geçen bu kısa zamanın sevincini asla unutamam. Allah’ım
bize zafer günlerini göster diye dualar etmiştim. Ordularımızın morali çok yüksekti. Hatırladıkça bu
gün bile duyguyla titrerim. Tören düzeninde dizilmiş bir tümenin kıtalarını denetliyorduk. Hepsi
aslanlar gibiydi. Mehmet Âkif kendinden geçmişti. Dudaklarından kendi yazdığı İstiklâl Marşı’nın
dizeleri dökülüyordu… Beni solumdan izleyen Âkif Bey’e döndüm. Gözlerinde yaşlar birikmişti. Bu
coşkulu görüntü karşısında kendisini tutamıyordu. ‘Âkif Bey, siz ağlıyorsunuz’ dedim. ‘Ne yapayım
sevincimi bastıramıyorum’ cevabını verdikten sonra ekledi, ‘ama sizin de gözleriniz yaşlı paşam’.
Arkadaşım doğru söylüyordu. Ben de çok duygulanmıştım. Gözlerimde biriken sevinç gözyaşlarıydı”.
Mehmet Âkif’in Millî Mücadele dönemindeki en büyük hizmetlerinden birisi de “İstiklâl
Marşı”nı yazması idi. Kastamonu’da bulunduğu günlerde Ankara’da Maarif Vekâleti bir millî marş
güfte ve beste yarışması açıyor, 7 Kasım 1920 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesindeki; “Türk
şairlerinin nazar-ı dikkatine- Maarif Vekâletinden bildirilmiştir” başlıklı bir ilânda, “Millî Marş’ın,
Maarif Vekâletince kurulan edebi bir heyet tarafından yarışmaya katılan eserler arasından 23 Aralık
1920’de seçileceği; yarışmayı kazanan eserin yazarına 500 lira, bestesi için de 1000 lira nakdi
mükâfat verileceği” duyuruluyordu. Millî marş yarışmasına 724 şiir katıldı fakat hiçbiri millî marş
olmaya layık görülmedi. Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi Bey de dâhil olmak üzere birçok kişi,
neden Mehmet Âkif Bey’in bu yarışmaya katılmadığını merak ettikleri için yakın arkadaşı Hasan
Basri Çantay’ı devreye sokarak ondan Mehmet Âkif’in yarışmaya katılması için ikna etmesini
istediler. Mehmet Âkif, yarışmaya herhangi bir parasal mükâfat veya ikramiyeyi kabul etmeyeceğini
kesin bir dille ifade etmek suretiyle katılabileceğini belirtince; Hamdullah Suphi Bey bir tezkere
yazarak, şartları istediği gibi hâlledebileceklerini belirtti. Mehmet Âkif, istediği şartların oluşması
üzerine “İstiklâl Marşı”nı yazdı. “İstiklâl Marşı”, meclis kürsüsünde ilk defa 1 Mart 1921 günü
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Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okudu22; Çantay o günleri anlatırken; “Meb’usların
alkışlarından meclisin tavanları sarsılıyordu. …Üstad ise mahcubiyetinden, başını kollarının arasına
sokmuş, sıranın üstüne yumulmuştu” demekte idi. Marşın resmen kabulü ise Meclis’in 12 Mart 1337
(1921) tarihli oturumunda gerçekleşti23. Mehmet Âkif’in şiirinin “İstiklâl Marşı” olarak kabulüne
ilişkin birçok takrir verildi. En sonunda “bütün meclisin ve halkın takdirlerini celbeden Mehmet Âkif
Beyin şiirinin tercihen kabulünü teklif eden” Karesi Mebusu Hasan Basri Bey’in takriri reye konularak
kabul edildi. Diğer mebuslar tarafından “milletin ruhuna tercüman olan ve meclisin kabulü ile resmî
bir mahiyet iktisab eden İstiklâl marşının ayakta dinlenmek üzere, Maarif Vekili tarafından bir def’a
daha meclis kürsüsünden okunması” teklif edildi. Bütün üyeler ayağa kalkarak Hamdullah Suphi
Bey’in okuduğu “İstiklâl Marşı”nı bir kere daha büyük bir vecd ve heyecan içinde dinlediler (12 Mart
1337 günü 17.45). Mehmet Âkif heyecan ve mahcubiyetinden mecliste duramamış salondan
ayrılmıştı. Marş okunurken Mustafa Kemal Paşa, sıraların önünde ayakta dinliyor ve sürekli
alkışlıyordu24.
Mehmet Âkif’in içinde bulunduğu ilk meclis, 1 Nisan 1923 tarihinde seçim kararı aldı. Meclisin
son toplantısı 21 Mayıs’ta yapıldı ve dağıldı. Mehmet Âkif, tekrar milletvekili seçilmeyi düşünmedi
ve arzu etmedi. Yönetimin kendisinden bir şey beklemediğini de görünce ailesiyle birlikte Mayıs ayı
içinde İstanbul’a geçti25.
2.Mehmet Âkif Ersoy’un Şahsiyeti
Şair ve yazarın şahsiyeti ile eserleri arasında bir ilişkinin mevcut olup, onun yetişmesinde ve fikir
hayatının oluşmasında etkili olan şahıslar da önemli yer tutmuştur. Babasının müderris oluşu
çocukluğundan itibaren Mehmet Âkif’in ilmî meselelerle iç içe yasamasına sebep olmuştu. Bu durum
onu ilmî meseleler etrafında düşünmeye, araştırma yapmaya sevk etmişti. Mehmet Âkif’in babasının
Arnavut kökenli ve annesinin de Buhara kökenli oluşu da şahsiyetine etki etmiş; Batı ve Doğu
topluluklarına alâka göstermişti.
Hürriyet mücadelesinde ittihatçılarla işbirliğine girmiş, hatta cemiyete üye olmuş, cemiyet üyeliğine
kabulde edilmesi gereken mutat yemini değiştirtmiş, İttihat ve Terakki’nin her türlü emirlerine ve
kurallarına değil, sadece vicdanen, ahlâken uygun bulacağı emir ve kurallarına uyacağını
söyleyebilmişti.
Savaş döneminde, bir gün dergi idarehanesinde evden getirdiği kuru fasulyeyi bir arkadaşı ile
yerken gelen ve “nazırının yazılarında o kadar ileriye gitmemesi ricasını” ileten Dâhiliye Nezareti’nden
bir görevliye, “Nazırına söyle kendilerini düzeltsinler, bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben
fasulye aşı yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam” cevabı, Mehmet Âkif’in bu türden telkinlere
ve tesirlere kapalı, haksızla uyuşmaz, doğrularını sonuna kadar savunan yapısını ortaya koymakta idi.
Yüksek ahlâk sahibi bir insan olan Mehmet Âkif, hiçbir şekilde maddî çıkarlarla ayartılabilecek bir
adam olmamış; hatta maddî imkânlarının genişlemesini “hizmet için vesile” addeden ve bu gerekçelerle
hırsızlık, yolsuzluk ve suiistimallerini meşrulaştıranlardan nefret etmişti. Güçlülerle kavga ederken
korkak olmamış, düşünce ve görüşlerini her platformda, her şartta ve gerekli tonda ifade edebilmişti.
İdeolojik olarak İslâmcı olduğu gibi ahlâkî olarak da “asr-ı saadet” dönemindeki bir Müslüman gibi
sade, temiz yaşamayı, o heyecan ve şevk ile çalışmayı ilke edinmişti.
Milletin refahı ve geleceği, vatanın kurtuluşu için kendisinden fayda umulan görevleri hiç
tereddütsüz kabul etmiş; ideolojik ve fikrî sorunların fiilî tecavüze dönüştüğü, “Sebilürreşad”ın yayınına
ket vurulmaya gidildiği bir süreçte dahi millî vazife olarak kendisine önerilen Berlin ve Necid
görevlerini yerine getirmişti.
“İstiklâl Marşı” için yarışma açıldığı, güfte ve beste için beş yüzer lira ödül konulduğuna yönelik
duyurulara karşılık para için şiir yazamayacağını ifade etmiş, kendisine ricaları da aynı gerekçeyle geri
22
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çevirmişti. Ancak, kazansa da para verilmeyeceği kendisine vaat olununca şiirini sunmuştu. Ödül olan
parayı ise “Darülmesai” denilen yoksul kadınlara ve çocuklara, el becerileri öğreterek geçim temin
etmek olan hayır kuruluşuna vermiş, aynı zamanda bir büyük erdem örneği ortaya koymuştu.
Mehmet Âkif, “İstiklal Marşı”nı, “Safahat”ına da almamış; bu şiirin, Türk milletine ait olduğunu
belirtmiş, milletin ortak ruhunu temsil ettiği26 inancıyla şiiri Türk milletine ve “kahraman ordumuza”
armağan etmişti.
3. Mehmet Âkif Ersoy’un Fikirleri
Mehmet Âkif, Meşrutiyet Dönemi ortaya konulan fikir akımları içerisinde “İslâmcılık”ın önemli
bir temsilcisi idi. Onun İslâmcılığı gelenekten kaynaklanan taassup içeren bir İslâmcılık değil; modernist
bir İslâmcılıktı. “Sadr-ı İslâma dönmek” yani İslâmiyet’i temel ve aslî özellikleri ile yeniden ortaya
koyarak, Kur’an’dan ve asr-ı saadet’ten ilham alarak bugüne seslenmek, hakikatin üzerinde dine
bulaştırılmış bid’at ve hurafeleri temizlemekti. Bunları reform, değiştirme gibi hareketlere ihtiyaç
duymadan yapmaktı.
Mehmet Âkif’in İslâmcılık anlayışının gelişmesinde iki önemli ismin Cemalettin Afganî ve
Muhammed Abduh’un etkisi büyüktü. Söylemi; çağın bilimsel gerçeklerini kavrayıp, İslâmî esini çağa
taşımak olarak kendini göstermekte, “Kur’an’dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı”
şeklinde formüle olmakta idi.
Mehmet Âkif’e göre İslâm, Osmanlı Müslüman toplumunun öz düşüncesiydi. Diğer fikir akımları
olan, Türkçülük ve Batıcılık gibi çıkış noktası Batılı bir fikir değildi. Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve
Osmanlı toplumunun çağa ayak uyduramamasının nedeni hem halkın hem de aydınların dini doğru
anlatacak kaynaklardan kopmalarıyla ortaya çıkmıştı.
Mehmet Âkif’in fikir dünyası Doğu-Batı sentezli bir dünya olup, sentezin doğulu kısmını düşünce
ve zihniyet, batılı kısmını ise çalışma ve ilkeli yaşam oluşturmakta idi. Topluma ve dünyaya bakışının
temelinde din bulunmakta o, dinin toplumsal hayatta birleştirici, bütünleştirici, geliştirici ve çatışmadan
uzak tutucu gibi fonksiyonlarından yola çıkarak, toplumsal meseleleri ele almakta idi. O, ilerlemek ve
asrı yakalamak için dışarıdan alınacak olan unsurların millî ruha uygun olması gerektiği üzerinde ısrarla
duruyor, bu noktada pragmatist bir tutumla millete faydası olmayan hiçbir şeyin yurda sokulmasını
istemiyordu. Nerede ve ne şekilde olursa olsun her türlü taklitçiliğe karşı idi. Mehmet Âkif, ilk önce
dinin temizlenip, arındırılıp ilk dönemlerdeki haline getirilmesi gerektiğini savunmakta idi.
Tembelliğe, cahilliğe karşı çıkarak, Batının bilim ve tekniğinden ders çıkarmak lâzım geldiğini,
sömürülmekten ancak bilim ve teknikte gerçekleştirilecek atılımlar ile kurtulunacağını, “istikbâl için
azim, istikbâl için gayret” gerektiğini beyan etmekte idi. Asım adıyla yayımlanan, kimlik, Türk gencinin
taşıması gereken değerler dizisini içermekte idi; genç, sağlıklı bir bünyeye sahip olmalı, beslenmesine
dikkat etmeli, spor yapmalı, inançlı ve kararlı, marifet ve fazilet sahibi olmalı, umudunu hiç yitirmemeli,
çalışkan olmalı, zira çalışma, bir görevdi ve amaca ulaşmak için araçtı. Haksızlıklara hukuk düzeni
içinde karşı koymalı, kendine güvenir, donanımlı ve birikimli, sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı,
görevinin bilincinde olmalı, yeri geldiğinde vatanı için ölmeli idi. Zira “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde,
vatanı için canını verenler Asım’ın neslidirler;
“Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.
Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar.
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!”
Mehmet Âkif, milliyetçilik ile kavmiyetçiliği birbirinden ayırmış, Türklerin başında bulunduğu
İslâm ülkesini ve milletini her daim savunmuş; ayrılıkçı akımları körüklediklerini düşündüğü ittihatçılara
karşı çok sert eleştiriler yöneltmişti. O, İslâmcı olduğu kadar döneminin pek çok aydını gibi milliyetçi
idi. Onun vatan ve millet konularındaki bu duyarlılığının sebepleri; o günün şartlarında esaret altında
26
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bulunmayan tek İslâm topluluğunun ve ülkesinin Osmanlı Devleti olması, diğer İslâm toplumlarının
esaret altında bulunmaları, İslâm birliği idealinin tahakkuku açısından Türkiye’nin oynayacağı rol idi.
İlber Ortaylı, Âkif’in kelimelerinin tefsirinde özellikle; “Hindistan’da İngilizler, en kalabalık nüfusun
bulunduğu Endonezya’da Hollandalılar vardı ve iki okyanusun arasındaki Rusya’da ekserisi Türk
halklarından olmak üzere Müslümanların hepsi yabancı bayrak altındaydı. Birinci Dünya Harbi’ne
bunlar o yabancı ülkelerin askerleri olarak katılıyordu” sözleriyle, İslâm dünyasının o günkü şartlarını
ve Mehmet Âkif’in içinde bulunduğu psikolojiyi anlatıyordu. Ahmet Kabaklı; “Âkif, Türk milletinin
öncü ve kurtarıcısı olduğuna inanır ve Türklük yıkılırsa İslâmlık da sönecektir” diyor, onun dine bağlı
bir milliyetçilik anlayışına sahip olduğunu, sadece ırkçılığa karşı durduğunu belirtiyordu. Yakın arkadaşı
Hasan Basri Çantay da yine bu konuya değinirken, Mehmet Âkif’in, İslâm dünyasına bin yıldır hizmet
edenin Türk milletinden başka bir millet olmadığını bildiğini ve Türk milletinin başında olduğu Osmanlı
devlet şemsiyesinin bütün dünya Müslümanları için gerekli olduğunu düşündüğünü ifade ederek;
“Kendisine ‘Üstad! Seni Türkçü görüyoruz’ diyenlere ‘Ne zannediyorsun hiçbir kavmin Türk’e baş
olmasına tahammül edemem.’ diyordu. O, kavmiyetçi değildi ama onun milliyetçiliği, başında Türk
milleti olmak kaydıyla milyonlarca Müslüman’ı ihata etmek şeklindeydi” demekte idi.
Sonuç
İslâm birliği fikrini savunan bir aydın olmasına rağmen, bu fikrin önemli uygulayıcılarından birisi
olan II. Abdülhamit’e karşı olmuş; hürriyet için mücadele etmiştir. Hürriyetin olmadığı bir ortamda hiç
bir şeyin olmayacağını, İslâm’ın dahi yaşamayacağını düşünmüştür.
Mehmet Âkif, İslâm birliği idealinin ancak hür ve bağımsız bir İslâm ülkesi olan Osmanlı ve
sonrasında Türkiye ile kendinin belli edeceğine inanmış; bu sebeple çağının diğer pek çok aydını gibi
davranmamış, her türlü pesimist anlayışı reddetmiş, manda ve himaye taraftarlarını aşağılamış; “Küçük
Ağa” olmuş, kürsülerden, cami minberlerinden kulaklara, oradan da vicdanlara uzanan vaaz ve
nasihatleriyle kurtuluşun ancak mücadele ile olacağını haykırmıştır.
Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa tarafından başlatılan harekete, ilk anından itibaren inanmış, bu
hareketin gelişmesi için büyük bir aşkla, şevkle ve heyecanla çalışmış; meşhur Balıkesir ziyaretini ve
Zağanos Paşa Camii’deki vaazını sonuçlarını kestirebildiği halde gerçekleştirmiştir. Anadolu’ya
geçerken, kendisinden beklenenleri de, kendisinin yapabileceklerini de çok iyi değerlendirebilen bir
anlayış ve teslimiyet içinde; Millî Mücadele’nin başarısına yürekten inanarak ve her safhasında bu
inancını muhafaza ederek hareket etmiştir. Mebusluk döneminde parlamento içi faaliyetlerden ziyade
günün şartlarından ötürü, kendisinin mücadeleye yararının kamuoyu oluşturma ve ikna yollarıyla
olacağını kavramış; bu sebepledir ki, özellikle İrşad heyetlerinde çok başarılı neticelere ulaşılmasına
vesile olmuştur.
Siyaset anlayışında her türlü nifak ve bölücülüğe karşı olmak ilkesi olmuş, siyasî çekişmelerin tarafı
olmak yerine sürekli fayda üreten bir tarzı benimsemiştir. BMM içinde hem I. Grup ile hem II. Grup ile
iyi ilişkilerinin olması, her ikisinde de çok sevdiği dostlarının bulunması ve oylamalarda grup taassubu
ile değil, o anda vicdanî ve aklî olarak uygun gördüğü cenaha oy kullanması onun bu anlayışının neticesi
olmuştur.
Müspet bilimler öğrenimi gören bir İslâmcı olarak, Müslümanların çağın gereklerini iyi bilmeleri
lâzım geldiğini, her türlü bid’at ve hurafeden sıyrılarak; bilimle, fenle, çalışarak ve ataleti yenerek
başarılı olacaklarını ve hürriyetlerini kazanacaklarını söylemiş, yazmıştır.
İstiklâl Marşı, millî birliği kuvvetlendiren, millî duyguları coşturan, vatan sevgisini, paylaşılan ortak
değerleri ve ülküyü anlatan, Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri
olmuştur. Bu Marşta; millî haykırış, direniş, heyecan ve meşru bir savaşın sömürgeciliğe karşı ilk kez
verilişi ortaya koyuluyor, şartlar ne olursa olsun bir milletin dünya durdukça mevcudiyetinin devam
edeceği;
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgm bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım,
Yırtarım dağlan, enginlere sığmam taşarım” denilerek, bütün dünyaya haykırılıyordu.
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İSTİKLÂL MARŞI İSVEÇ BASININDA
Zafer GÖLEN

Giriş
Johannes Kolmodin 22 Şubat 1884’de İsveç Bromma’da doğmuş, 9 Ekim 1933’te ise Etiyopya
Addis Ababa’da ölmüştür. Johannes Kolmodin bilimsel faaliyetlerine Sâmi dilleri uzmanı olarak
başlamıştır. Daha sonra Türkiye ile ilgilenmeye ve özellikle XII. Karl dönemindeki İsveç-Türk
ilişkilerini incelemeye karar vermiştir. Bu amaçla 1917’de İstanbul’a gelmiştir. Ancak İstanbul’da
ekonomik zorluklar yaşamaya başlayınca İsveç Elçiliği’nde işe girmiş ve 1931’e kadar elçilik
mensubu olarak görevine devam etmiştir (Özdalga, 2006:1). Büyükelçilikte önce elçi sekreteri olarak
görev yaparken daha sonra terfi etmiş ve elçilik maslahatgüzarı olmuştur (BOA, HR. İM, nr:4/43-9,
4/45-1, 451-3; Ek: 4-6). Kolmodin, İsveç elçiliğinde görev yaptığı süre boyunca tarih araştırmaları
yanında, Türk Edebiyatı incelemeleri ile de meşgul olmuştur. Fakat Türkçe herhangi bir çalışma
yayınlamamıştır. Ölümünden sonra Türkçe notlarını derleme görevi Gunnar Jarring’e verilmiştir
(Jarring, 1988:119, 121).
Kolmodin’i diğer Batılılardan ayıran özelliği, diğerlerinin düştüğü Şarkiyatcılık tuzağına
düşmemiş olmasıdır. Özellikle XIX. yüzyılda zirve yapan ve İngiltere Başbakanı Gladston’un “Dünya
yüzünden Türklerin kötülüklerini kaldırmanın bir tek çaresi vardır ki o da dünya yüzünden kendi
vücutlarının kaldırılmasıdır” (Baykal, 1971:537) sözü ile somutlaşan Türk düşmanlığı, o dönemde
tüm Batıyı etkisi altına almıştır. Bu sebeple seyyah, din adamı, yardım gönüllüsü, araştırmacı ya da
başka bir maksatla Doğuya giden bu kişilerin neredeyse tamamı önyargılı olarak Türk topraklarına
gelmiştir. Onların amacı gerçekten Türkleri tanımak değil, kafalarındaki Barbar Türk imajını
besleyecek veriler toplamaktır. I. Dünya Savaşı’ndaki Türk Karşıtı Propaganda kafalarındaki olumsuz
imajı inanılmayacak ölçüde büyütmüştür. Mesela Dönemin tanınmış genç İngiliz şairi Robert Brooke
ülkesindeki insanların hislerine tercüman oluyor gibidir:
“İnanılmayacak kadar güzel bir şey bu!.. Kaderimizin bize bu kadar yardımcı olacağını tasavvur
edemezdim!.. Demek Galata Kulesi 15’lik toplarımızın altında paramparça olacak?.. Demek deniz,
top gümbürtüleriyle kana boyanıp, leş gibi olacak... Demek Ayasofya’nın mozaiklerini, lokumları,
halıları yağmalayacağım... Demek ki bizler tarihte bir çağın dönüm noktası yaratacağız .. Oh..
Tanrım!.. Hayatımda bu kadar mutlu olamamıştım!.. Hiç bu kadar tam bir mutluluk hissetmemiştim.
Tamamen bir yöne akan bir ırmak gibi!.. Birden anladım ki, çocukluğumdan beri hayatımın tek arzusu
İstanbul’a karşı askerî bir harekâta katılmakmış ..” (Moorehead, 1972: 52-63, 139-140 ).
Bu sözler o dönem gençlerinin Türklere karşı nasıl bir propagandaya maruz kaldığının somut
ispatıdır. İşte böyle bir zihniyet dünyasında büyüyen ve 33 yaşında İstanbul’a gelen Kolmodin adeta
bu propagandaya kulak tıkamış, Türkleri yakından tanımayı tercih etmiş ve kısa zamanda Türk dostu
olmuştur. Mesela Genç Türkiye Cumhuriyeti İsveç’le ilgili konularda onun bilgisine başvurmuş ve
ona göre hareket etmiştir. Bu durum ona ne kadar güvenildiğinin göstergesidir (BOA, HR. İM,
nr:244/111-1, 2). O sadece Türk dostu olmakla kalmamış, Türklerin düşünce, duygu ve hislerini de
anlamayı başarmıştır. Makalesinde İstiklâl Marşı’nı tahlil ederken yazdığı Türklerin Hakk’a olan
güven ve Hakk’ın kendi yanlarında olmasına rağmen asla şımarmadıklarına dair cümleleri onun
Türklerin duygu ve düşüncelerine vakıf olduğunun açık göstergesidir.
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1- Makalenin Değerlendirilmesi
Kolmodin, Sakarya Savaşı’nın kazanılmış olmasının ardından belli ki Türkiye’deki gelişmelere
yönünü çevirmiştir. Kendisi zaten edebiyat ve dile meraklı olduğundan, diğer ülke dışişleri mensupları
siyasî olaylarla ilgilenirken o Türk Edebiyatı’nda bağımsızlık şuuru üzerinde durmuştur. Bu bağlamda
“Hüzünlü Osmanlı Şairleri” adlı bir makale kaleme almıştır. Makalesinde Orhan Seyfi [Orhon]’un
Sancağa, Ahmed Celâl Sahir [Erozan]’ın Feryâd ve Mehmet Akif [Ersoy]’un İstiklâl Marşı’nı
incelemiştir. Konuya dair kaleme aldığı makale Dagens Nyheter Gazetesi’nin 25 Eylül 1921 tarihli
nüshasında yayınlamıştır. Haberde üzerinde Mehmet Akif Ersoy’un vesikalık bir fotoğrafının olduğu
Osmanlıca İstiklâl Marşı, İstanbul Sultanahmet Mitingi’nden bir görüntü ve Ahmed Celâl Sahir’in
vesikalık bir fotoğrafı görsel olarak kullanılmıştır (BOA, HR. SYS, nr:2468/39.2; Ek:1). Makalenin
İsveç basınında çıkması üzerine İstanbul’un İsveç Büyükelçiliği Sefiri Galib Kemali (Söylemezoğlu)
Osmanlı Devleti Hariciye Vekili Ahmed İzzet Paşa’ya gazetenin ilgili sayfasını da ekleyerek bir rapor
gönderilmiştir. Galip Kemalî gazete ile aynı tarihli raporunda, Kolmodin’in Türkiye ve Türkler
hakkındaki ciddi yayınları ve iyi niyetli duygulara sahip olduğunu belirterek, makalenin Osmanlıların
vatanperver duygu ve tepkileri hakkında kaleme alınmış önemli bir çalışma olduğuna ifade etmiştir.
Galip Kemâlî içerikten bahsederken Mehmed Akif Bey’in İstiklal Marşı’nın İsveç diline tercümesinin
yapıldığını haber vermiş, Orhan Seyfi ve Ahmed Celâl Sahir’den bahsetmemiştir. Kolmodin’in yaptığı
bu hizmet sebebiyle de Hariciye Nazırlığı tarafından taltif edilmesini önermiştir (BOA, HR. SYS,
nr:2468/39.1; Ek:3-4). Rapor İstanbul’a ulaşınca 16 Kasım 1921’de tercüme yapılması için Tercüme
Kalemi’ne gönderilmiş, ancak tercüme kaleminde İsveççe bilen tercüman bulunmadığından tercümesi
yapılmamış ve bu şekilde günümüze kadar gelmiştir.
Kolmodin makalesini dört bölüm olarak kaleme almıştır. Önce Türkiye’deki genel siyasî durumu
özetlemiş, ardından üç şair ve şiirin ayrı ayrı değerlendirilmesini yapmış, sonra şiirlerin teknik
özelliklerinden bahsetmiş, en sonda da Sancağa, Feryad ve İstiklâl Marşı’nın çevirilerini eklemiştir.
Kolmodin makaleyi kaleme alma gerekçesini şu şekilde özetlemiştir: “Mütareke yılları Türk halkı için
tam bir buhran dönemiydi. Bu dönemdeki duygu yoğunluğu Türk milleti gibi edebî geleneğe sahip
olan milletin şiirine de yansıdı. Bu matem ortamı, şiirlerde vatanseverlik duygularının sıkça terennüm
edilmesine sebep oldu. Ben bunların içinden duygu ve düşünce yoğunluğu en yüksek olan üç şairin
şiirlerini seçip tercüme ettim. Bu şiirlerde millî şuurun gelişmesine katkıda bulunan bir Türk düşünce
tarzını görüyor ve adeta son yıllardaki acı olayları seyrediyoruz.”. Gerçekten de bu şiirler
incelendiğinde Türk Milleti’nin Balkan Savaşları’ndan itibaren çektiği acıların dile getirildiği, aynı
zamanda da bağımsızlığa olan inancı görmek mümkündür
Kolmodin’in ilk olarak Orhan Seyfi’nin Sancağa şiirini incelemiştir. Hece’nin beş şairinden biri
kabul edilen Orhan Seyfi, 1890’da Çengelköy’de doğmuştur. Babası Miralay Emin Bey, annesi Nimet
Hanım’dır. 1914’de Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Şiirlerini memleket konularından
seçmesiyle ünlüdür. Millî Edebiyat Cereyânı’na mensup şair, Türk şiirine temiz Türkçe’yi getirmeye
ve Türkçe’nin kendi saf güzelliğini ortaya çıkarmaya çalışmıştır (Banarlı, 1985:91). Orhan Seyfi
Kolmodin’in dikkatini Sultanahmet Mitingleri’nde (1919) okunan Sancağa şiiri ile çekmiştir.
Kolmodin onu bir yandan “talebe şair” olarak tanımlarken bir yandan da çok yetenekli bir şair
olduğunu söyler. Onun hem nesir hem de nazımda çok başarılı olduğunu yazar. Sancağa şiiri
hakkında, bu şiirin sadece bir şiir olarak algılanmamasını, tarihi bir belge olarak kabul edilmesini
ister. Ona göre şair, daha 1919’da başlamamış Millî Mücadele’ye çağrı yapmıştır. Özellikle;
Ağlıyor uzaktan bakan rengine,
Diyor: "Matemde mi öz vatanımız?.."
Biz seni boyarız o kan rengine,
Var damarımızda hâlâ kanımız!
Ey güzel sancağım, o "ay yıldız"m,
Sana tarihinden kaldı hediye,
Üstünden eksilme vatanımızın,
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Dalgalan bu "iller benimdir!" diye. Dörtlüklerinde olduğu gibi Orhan Seyfi işgallere rağmen
direnileceği, gerekirse ülke uğruna can verileceği ve bu ülkeden asla vazgeçilmeyeceğini haykırmıştır.
1883-1935 yılları arasında yaşamış olan Ahmed Celâl Sahir [Erozan] Türk Dil Kurumu kurucu
üyelerinden biridir. Kolmodin’in dikkatini çeken ikinci şair Ahmed Celâl Sahir ve şiiri Feryad, Orhan
Seyfi’nin şiirine göre daha ağdalı ve karamsar bir dille yazılmıştır. Celâl Sahir şiiri arkadaşı Ahmed
Samîm’in1 vurulması üzerine 1 Haziran 1326/14 Haziran 1910’da kaleme almıştır (Celâl Sahir, 1328:
29-34; Kandemir, 2020:3). Ancak Kolmodin’in de belirttiği gibi şiir, 1920’lerin İstanbul’unda “Türk
nüfusa hâkim olan ümitsizlik atmosferini” çok güzel tasvir etmektedir. Bu tarihte Osmanlı Devleti
Türkler için ölüm fermanı olan Sevr Antlaşması’nı imzalamış, işgaller tüm ülke sathına yayılmış,
Ankara Hükümeti’nin geleceği belirsizleşmiş, iki Osmanlı payitahtı Bursa ve Edirne işgal edilmiş,
millette umutlar sönmek üzereydi. Kolmodin şiirin bu havayı yansıttığını düşündüğü için makalesine
almıştır. O, Ahmed Celâl Sahir’i büyük bir şair ve yazar olarak tanımlarken, onun şiirini Lâle
Devri’nin safahat şiirlerine benzetir. Fakat Kolmodin onun bu şartlar altında mazur görülmesi
gerektiğini belirterek kendisinin onu “kınamadığını” yazmıştır. Şiirin yazılış tarihini bilmeyen biri
Feryadım’ın 1920’lerde yazıldığına düşünebilir. Gerçekten de Feryadım, tamamen bambaşka bir
amaç için yazılmış olmasına rağmen, sanki 1920’lerin Türkiyesi için yazılmış gibidir. Şiirin her
mısraında ülke ve millet sevgisinin hissedilmesinin yanında, işgal devrinin karamsar ruh dünyası da
çok güzel yansıtılmıştır.
Kolmodin’in makalesine aldığı üçüncü eser Mehmet Akif’in 12 Mart 1921’de Türk Millî Marşı
olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’dır. Kolmodin’in görgü tanığı olarak İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif
hakkındaki yorumları oldukça önemlidir. O şiirin, Yunan saldırısından önce Mustafa Kemal Paşa’nın
karargâhındaki hürriyet mücadelesi atmosferini hissettirdiğini belirterek tahliline başlar. Ona göre,
şiirde buram buram Türk milletinin üstün vasıfları ve Yunanlılara karşı üstünlüğünü, dinî şuurun da
yardımıyla terennüm etmektedir. Şiir milletin istiklâli fikrini vazgeçilemez haklarından biri olarak
kabul edilmiştir. Mehmet Akif hakkında da onu sıradan bir veteriner olarak okuyucusuna tanıtır ve
şairin sadece bazı çevrelerde tanındığını iddia eder. Ancak Akif’in imanını dile getirdiği bu şiirindeki
kelime seçimi ve millî hisleri harekete geçiren üslubunun onun daha geniş çevrelerde tanınmasına yol
açtığını düşünmektedir. Kolmodin’in son tahlilde yaptığı tespitle oldukça ilgi çekicidir. O marşın yeni
Türk şiirine bambaşka bir ses getirdiğini, İstanbul’daki muteber edebiyat çevrelerinde şairin kelime
seçimi ve üslubunun beğenildiğini söyler. İstanbul’da bulunan İ. Hakkı Sunata Kolmodin’in
düşüncelerini destekler biçimde İstiklâl Marşı’nı ilk duyduğu anı, “O an hakikaten heyecan vericiydi.
İstiklal Marşı’nı yazdık. Ne kadar içten gelen bir duyguyla yazılmış. O gün içimizde ne fırtınalı
kaynaşmalar yarattı.” sözleriyle dile getirir ve (Sunata, 2006:132). Marşın Ankara’da daha az
heyecan yarattığına dair iddiaları ise o tarihte Ankara’daki atmosferi bilmemekten kaynaklanmaktadır.
Marşın kabul edilişindeki heyecanı dikkate aldığımızda gerçekle alakasız gibi görünen bu iddia
ilerleyen yıllar Münevver Ayaşlı tarafından da dile getirilmiştir. Ayaşlı 1927 senesi Ankara’sında
İstiklâl Marşı’nı hiç duymadığını yazar ve “Kim demiş ki Mehmet Akif’in marşı, İstiklâl Marşı?”
diyerek, Ankara’nın marşının Valencia ile Fleur d’Amour olduğunu söyler (Ayaşlı, 2016: 136).
Ayaşlı’nın tespiti 1927 yılı için doğru olabilir. Zira o tarihte Ankara Hükümeti ile Mehmet Akif’in
yolları ayrılmış, hatta yeni bir İstiklâl Marşı arayışına dahi girilmişti (Kocabaş, 2018:40-149; ArabacıŞahin, 2018:127-213). Lakin 1921’de durum hiç de ikisinin söylediği gibi değildir. Ankara Hükümeti
Millî Mücadele yıllarında İstiklâl Marşı’nın her kıtasını ayrı ayrı kartpostallara bastırmış, halka
dağıtarak moral vermeye çalışmış, hemen hemen her platformda İstiklâl Marşı’nı aktif olarak
kullanmıştır (Şerifoğlu, 2020:3-11; Resim, 2-5).

1

Ahmed Samîm 1884’te Prizren’de doğmuş 10 Haziran 1910’da kimliği belirlenemeyen biri tarafından öldürülmüştür. Samim
Osmanlı Ahrâr fırkası kurucularındandı. Suikastın sebebi İttihat ve Terakki’ye muhalefet etmesiydi.
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Sonuç
Kolmodin uzun yıllar Türkiye’de kalmış, dilini öğrenmiş ve Türkleri sevmiştir. Bir devrin
sonuna, yeni bir şahlanışa tanık olmuştur. O bir akademisyen olarak yaşadığı toplumu gözlemlemiş ve
değerli tespitler bulunmuştur. Onun Orhan Seyfi, Celâl Sahir ve Akif hakkındaki tespitleri oldukça
yerindedir. Daha da önemlisi İsveç gibi çok uzak bir coğrafyada yaşayanlara Türkiye ile ilgili haberler
vermiş, Türk yurdundaki bağımsızlık düşüncesini milletine tanıtmıştır. İsveçlilerin bu makaleye
ilgileri ne düzeyde olmuştur bunu bilmiyoruz. Ancak Kolmodin bu makaleyle, aynı zamanda İstiklâl
Marşı’nın bir yabancı dile ilk çevirisini yapmıştır. Onun sayesinde İstiklâl Marşı’nın ilk yabancı dile
çevirisi İsveççedir diyebiliyoruz. Ne var ki bu önemli makalenin bugüne kadar Türkçe çevirisi
yapılmamıştır. Bu yüzden Kolmodin’in makalesinin tam bir çevirisi ekler kısmında eklenmiştir (Ek:12). Böylece tam 100 yıl sonra İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılında onun makalesi Türkçe’ye
kazandırılmıştır. Tercümedeki şiirler günümüz Türkçesi olarak, bilindik şekliyle verilmiştir. Zira
Kolmodin’in dil becerisi ve Türkçe hâkimiyetinin bir sonucu olarak, makale tercümanları şiirlerin
neredeyse birebir aynı şekilde tercüme edildiği konusunda hemfikirdiler. Zaten o da makalesinin
sonunda bu hususa özellikle vurgu yapmış ve şiirlerin anlamından taviz vermediğini belirtmiştir.
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Ekler
Ek 1: Dagens Nyheter Gazetesi’nin İstiklâl Marşı’nın Yayınlandığı 25 Eylül 1921 tarihli
Nüshası
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Ek-2 Çeviri
HÜZÜNLÜ OSMANLI ŞAİRLERİ
Türk Şiirinde Savaş ve Buhran
Doçent Johannes Kolmodin’in üç çevirisi.
Mütareke yılları Türk halkı için tam bir buhran dönemiydi. Bu dönemdeki duygu yoğunluğu
Türk milleti gibi edebî geleneğe sahip olan milletin şiirine de yansıdı. Bu matem ortamı, şiirlerde
vatanseverlik duygularının sıkça terennüm edilmesine sebep oldu. Ben bunların içinden duygu ve
düşünce yoğunluğu en yüksek olan üç şairin şiirlerini seçip tercüme ettim. Bu şiirlerde millî şuurun
gelişmesine katkıda bulunan bir Türk düşünce tarzını görüyor ve adeta son yıllardaki acı olayları
seyrediyoruz.
Bu şiirlerin başında “Sancağa” şiiri geliyor. Genç şair Orhan Seyfi Bey tarafından yazılmış. 1919
yılının Mayıs ayının başında İstanbul’da “Hipodrom” meydanında İzmir’in işgalini protesto etmek
amacıyla büyük bir miting düzenlenmişti. Her yer ayyıldızlı bayraklarla süslenmişti. Ancak
bayraklardaki kırmızı renk yerini siyaha bırakmıştı. Atmosfer coşkundu ama matem havası da
seziliyordu. Bu mitingde “Sancağa” şiiri okunan “Talebe şair” Orhan Seyfi Bey vezin konusunda çok
yetenekliydi. Keza nesirde de öyleydi, çok lezzetli bir üslupla “Çoban ve Peri” hikâyesini yazmıştı.
Bu şiir bir tarihi belge olarak dolu dolu motivasyonuyla, tabii ki kapsayıcı olmamakla beraber çok
mühimdir. Daha başlamamış olan Anadolu İsyanı’nı da öngörür gibidir. Kendini kurtarmak için
mücadele edenler şimdi anavatanı kurtarmak için mücadele etme konusunda mütereddittiler.
Bundan sonra seçtiğim şiir Ahmed Celâl Sahir Bey tarafından yazılmış. Şiirin adı “Feryad”. Bu
şiirde 1920 yazında, yani Sevr Anlaşmasının imzalandığı sıralarda İstanbul’daki Türk nüfusa hâkim
olan ümitsizlik atmosferi tasvir edilmektedir. Mustafa Kemal Paşa’nın Misâk-ı Millî hareketine
bağlanan ümitler de git gide sönüyordu. Hele ki Yunanlılarla ilk karşılaşmanın başarısız olmasından
sonra. Osmanlı’nın eski payitahtları Edirne ve Bursa da elden çıkmıştı. Bâb-ı Âlî’de bir kâğıt
parçasının altına atılan imza, doğru veya yanlış bir ölüm fermanının altına atılmış bir imza gibi telakki
ediliyordu. Koca payitaht bu yükün altında ezim ezim eziliyordu. Önemli bir kültür şahsiyeti olan
Sahir Bey, on yıl kadar önce Baudlaire’den ilham alarak kaleme aldığı şiirlerini “Beyaz Gölgeler”
kitabında toplayarak edebiyat sahnesine çıkmıştı. Daha sonraki yıllarda şiirde yeni bir form aradı. Bu
yepyeni ifade tarzı, Karlofça ve Pasarofça antlaşmalarının ağır şartlarının olumsuz etkisini bir
uyuşturucu gibi unutturan zevk ve safa devri olan Lale Devri şiirine benziyordu ve genç Türk
şairlerini hemen cezbetti. Ama biz onu mazur görmeliyiz. Zira onun, bu “onurlu yenilgiyi” estetik ve
sanat yoluyla tenkit etmekten başka şansı yoktu. Onu bu nedenle hiç kınamıyorum. Bu şiiri bitirince
hemen şunu anlıyoruz; Şair, milliyetçilik hisleriyle kaleme aldığı bu şiirde Türk Halk Şiirinin vezni
olan “hece” vezninin düzensiz aralıklarla dört duraklı on bir hecelik ölçüyü muvaffakiyetle
kullanmıştır. Şair, altıncı dörtlükte, “memleket batsa da güzeldir” anlamı çıkartılabilecek ifadesiyle
sanki bir teselli peşindedir.
Üçüncü ve son şiir Mehmed Akif Bey’in İstiklâl Marşı. Geçen kış Millî Mücadele’nin başşehri
Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nde açılan millî marş yarışmasında İstiklâl Marşı birinci olmuştu.
Bu şiirde, Yunan saldırısından önce Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhındaki hürriyet mücadelesi
atmosferini hissediyoruz. Şiirde buram buram Türk milletinin üstün vasıfları ve Yunanlılara karşı
üstünlük, dinî şuurun da yardımıyla terennüm edilmektedir. Saldırı altında kalan Türk Milleti’nin dinî
hisleri benliğinin daha da derinlerine kök salmaktadır. Wilson’a göre, bir zamanlar Doğu’da en ustaca
etkisini gösterdiği anlaşılan, milletin istiklâli fikri vazgeçilemez haklardan biri olarak kabul edilmiştir
ve muzafferane tatbiki de bu sebeple kat’i bir netice olarak ortaya çıkar. Bu da Hakk’a olan inançtır.
Herkesin de bildiği gibi Hakk’ın kendi yanlarında olması Türkleri hiç mi hiç şımartmamıştır. Aksine
Batıdan ithal edilen fikirlerin eski değerleri bir bir imha etmeye başladığından beri haklılıkları
konusunda bir şüphe içlerini kemirmeye başlamıştı. Basit bir veteriner olan şair sadece bazı çevrelerde
tanınıyordu. Tabii ki edebiyat çevreleri de buna dâhildi. Ancak bu şiirindeki imanını dile getiren
kelime seçimi ve millî hisleri harekete geçiren üslubu daha geniş çevrelerde de yankılandı. Bu marş
yeni Türk şiirine bambaşka bir ses getirmişti. İstanbul’daki muteber edebiyat çevrelerinde şairin
kelime seçimine ve üslubuna lakayt kalamayıp müspet tenkitler gelirken, marş Ankara’da daha az
alaka celp etmiştir.
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Şiirlerin tercümelerine gelince sadece Sahir Bey’in “Feryad” şiirinde, orijinalinin ahengi yeteri
kadar tutturabildim. “Sancağa” şiiri ise 11’lik hece vezniyle yazılmış olsa da Türk Halk şiirinden
ziyade Fransız metriğini temel almıştı. Ancak iddia edildiği gibi benim tercüme şeklim İsveçli kılığına
bürünmüş Fransız mısralarından teşekkül etmiyor. Ankara’da yazılan İstiklâl Marşı ise Türk şiirinde
çok kullanılan İran, Arap menşeli “aruz” vezniyle yazılmıştı. Bu veznin kökleri “remil” sanatına ve
hatta daha da eskilere gidilirse antik devirde kullanılan bir ölçü olan “Trokeik tetrameter”e
dayanıyordu. Bu veznin ahenginin tesiri tabiatıyla İskandinav edebiyatındaki ölçülerden çok farklıydı.
Ben tercümemde orijinaline benzer bir intiba vermek için sekizli kalıplar (Troke) kullandım. Bu
sayede romantik tesiri de kaybolmamış oldu. Farsçadaki hece yapısının zenginliği beni oldukça
zorladı ama orijinalinden hiçbir şeyi feda etmedim. Orijinalinde olanlar tercümesinde de var. Bunun
da istisnası şudur; bazı durumlarda İsveççenin hece yapısına uyan mukabil bir kelime kullandım.
I
Sancağa
Ellerde dolaşan bu siyah sancak,
Göklere yükselen bir âh olmasın!
Doğru mu bu kadar ye'se kapılmak,
Korkarım, bu matem günah olmasın!
Milletin kalbinde yer etmez keder;
Asırlar değişir, seneler geçer...
Ne kadar karanlık olsa geceler,
Mümkün mü sonunda sabah olmasın.
Dilerse, her yüzde keder görünsün,
Yıldızlar yerlere düşüp sürünsün...
Dilerse, her taraf ye'se burunsun;
Sade senin yüzün siyah olmasın!
Bir kızıl alevdin gökde bir zaman;
Solardı renginden nuru güneşin.
Şimdi bir dumansın, kara bir duman;
Sinmiş gönüllere sanki ateşin.
Ağlıyor uzaktan bakan rengine,
Diyor: “Matemde mi öz vatanımız?..”
Biz seni boyarız o kan rengine,
Var damarımızda hâlâ kanımız!
Ey güzel sancağım, solmasın yüzün,
Biz henüz yaşarken ye'se bürünme!
Hicrana takati yok gönlümüzün,
Bu matem yüzüyle bize görünme!
Ey güzel sancağım, o “ay yıldız”m,
Sana tarihinden kaldı hediye,
Üstünden eksilme vatanımızın,
Dalgalan bu “iller benimdir!” diye.
Mayıs 1919
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II
FERYÂD
Ey vatan, ey mâder-i zâr.
Seni feryâdım etmesin bi-zâr.
Bu karanlıkta oynayan alçak
Ellerin zulmüne şikâr olarak
Eriyen, aşk-ı haktan ayrılmaz
Bir dimâğ-ı hamiyet-i efşândı;
O senin en güzîde, en mümtaz,
En münevver çocuklarındı.
Onu zulmette dışlayan nâ-merd
Açtı kalbinde bir onulmaz derd...
Şimdi koynun o nura mezâr,
Ey vatan, ey zavallı mâder-i zâr.
Ey vatan, ev zavallıcık anne,
Tâkatim yok sükûn u temkîne.
Hakk için haykıranların birisi
Öldü; kurşunla susturuldu sesi.
Geceler kahramanı bir bî-din
Buldu zulmette bir şerîk-i garaz,
“Gece hem râzıdır hayâdidin”
Bir denînin muîni nûr olamaz.
Şimdi vechinde bir nikâb-ı siyâh,
Gülüyor, korkusuz, bu mateme. Ah,
Sen tükürmez misin onun yüzüne,
Ey vatan, ey büyük, vakûr anne?
Ey garip anne, ey zavallı vatan,
Sen bu alçak çocuklarından utan!
Sînen üstünde sâkit-âne akan
Bu mübârek ve bî-günâh al kan
Sana bir nefret eylesin telkîh...
Evet, iğren bu levsten, iğren!
Ve sen, ey muhterem şehîd-i nezîh,
Gül bu çirkefl ufka göklerden.
Düşmesin lânene fakat nazarın,
Ağlıyor orda kızların ve karın...
Bu yetim âşiyânı sen ondan
Sakla koynunda ey zavallı vatan.
Ey vatan, ey bu kavme mehd-i necîb
Muhterem yurd, bu âşiyân-ı garîb
Babasız kaldı, kimsesiz kaldı;
Bir şehîd-i muazzezin yâdı.
Titrer üstüne şimdi bî-vâye.
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Oh, terk eyleme, unutma sakın,
Ona salsın muhabbetin sâye,
Yavru kuşlar içinde ağlamasın.
Buradan akseden şikeste-i sadâ
Onu ta’zîb eder mezârında.
Ey büyük mâder-i şefîk u asil,
Gel, bu gözlerde titreyen yaşı sil...
Ağustos 1920
III
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mart 1921
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Ek 3: İstiklâl Marşı’nın İsveç’çe Çevirisinin Yapıldığına Dair Bilgi Veren Stokholm Sefiri
Galip Kemali’nin Osmanlı Devleti Hariciye Vekili Ahmed İzzet Paşa’ya gönderdiği Rapor
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Ek 4: İstiklâl Marşı’nın İsveç’çe Çevirisinin Yapıldığına Dair Bilgi Veren Stokholm Sefiri
Galip Kemali’nin Osmanlı Devleti Hariciye Vekili Ahmed İzzet Paşa’ya gönderdiği Raporun
Transkripsiyonu
Hâriciye Nâzır-ı Âlîsi Übbehetlü Devletlü Ahmed İzzet Paşa Hazretlerine
İstokholm Sefâret-i Seniyyesi
Aded
198/124
Ma‘rûz-ı çâkerleridir,
Türkiya ve Türkler hakkındaki tetebbu‘ât-ı ciddiye ve hissiyât-ı hayırhâhânesiyle meveddet-i
hakîkiye ve samîmî minnetdârlığımıza bi-hakk lâyık olan Dersa‘âdet İsveç Sefâreti tercümân-ı fâzılı
Mösyö Johannes Kolmodin tarafından Osmanlıların hissiyât ve galeyân-ı vatanperverâneleri
hakkında kaleme alınmış bir makâle-i mühimme ile Mehmed Akif’in İstiklâl Marşı’nın İsveç lisânına
tercemesi metnini hâvî bugünkü Dagens Nyheter Gazetesi’nden iki nüsha maktu‘a olarak leffen huzûri âlî-i nezâret-penâhilerine takdîm kılınmışdır. Mûmâ-ileyhin bu eser-i hayırhâhiyesinden dolayı dahi
mazhar-ı tergîb ve takdîrât-ı seniyyeleri buyurulması menût-ı re’y-i âlî-i nezâret-penâhileridir. Olbâbdâ emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 25 Eylül 1921.
İstokholm Sefîri
bende-i
Galib Kemalî
Ek 4: Johannes Kolmodin’in İstanbul İsveç Krallığı Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olduğu
sıradaki kartviziti
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Ek 5: Johannes Kolmodin’in İstanbul İsveç Krallığı Büyükelçilik Sekreteri olduğu sıradaki
kartviziti.

Ek 6: Johannes Kolmodin’in İstanbul İsveç Krallığı Büyükelçilik Sekreterliğinden
Maslahatgüzârlığına terfi kartviziti.
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Resim 1: Kaynak:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Johannes_Kolmodin.jpg
(Erişim Tarihi: 22.05.2021)
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Resim 3: İstiklâl Marşı’nın 5. Kıtasının yazılı olduğu kartpostal,
Kaynak, MA (MAKÜ Arşivi)
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Resim 4: İstiklâl Marşı’nın 6. Kıtasının yazılı olduğu kartpostal,
Kaynak, MA (MAKÜ Arşivi)
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Resim 5: İstiklâl Marşı’nın 9. Kıtasının yazılı olduğu kartpostal,
Kaynak, MA (MAKÜ Arşivi)

ÂKİF’TEN ASIM’IN NESLİNE 3 ŞİİR 3 BESTE
Zeki NACAKCI-H. Seval KÖSE-Alaattin CANBAY

Giriş
Toplumların oluşması, toplumları oluşturan bireylerin bir arada yaşaması bağlamında “kültürel
bellek” önemli bir bağlayıcı/var edici alan olarak önemlidir. Kültürel belleğin bu bağlamdaki önemi
aslında, gereçlerinin her birinin, yani kültürel ögelerin tümünün toplumlar için değerli oluşlarıyla
açıklanabilmektedir. Bu değer ve önem, kültürel varlıkların nesillerden nesillere aktarılabilmesi,
kültürel kimliğin gerçekleşmesinin önemini de ortaya koymaktadır. “Kültürel kimlik; bireyin
kendisini millet, etnisite, ırk, cinsiyet ve din gibi çeşitli kültürel kategorilerden oluşan belirli bir grup
ile tanımlaması veya ona ait olduğunu hissetmesi anlamına gelmektedir. Kültürel gelenekler; miras,
dil, estetik, kurallar ve örfler gibi kolektif bilginin paylaşılma sürecinde oluşur ve devamlılığını
sürdürür (Hua Chen, 2017).”
Türk Dil Kurumu geniş anlamıyla kültürü “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (TDK)
olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Edgar ve Sedgwick (2007, 13) kültürün “çok yönlü yapısına”
vurgu yapmaktadırlar. Toplumsal yaşamın bir ürünü olarak kültür, zaman ve mekâna göre değişebilen
bir unsurdur. Bu haliyle kültür kavramı değişime açık dinamik bir kavramdır (Şahin, 2019). Bununla
birlikte, kültürün bahsedilen bu dinamik yapısal özelliği, öğelerinin kendi içinde ve birbirleriyle olan
etkileşimleri ile de büyük ölçüde şekillenmektedir.
Nacakcı ve Canbay (2013, 20) kültürün insanlar üzerinde, içinde bulunduğu toplum aracılığıyla
birtakım olaylara karşı farkındalıklarını arttırıcı niteliği olduğunu, bu yönüyle aynı zamanda insan ve
toplumun geleceğinin şekillenmesinde planlayıcı rolü bulunduğunu belirtmektedir. Güzel sanatların
çeşitli alanlarında, birbirini etkileme/birbirinden etkilenme olduğu bilinmektedir. Bu etkilenmenin
müzik ve şiir alanlarında oldukça farklı ve özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Erol (2002)’a
göre, ses, ahenk, ritm, armoni, melodi gibi terim ve kavramlar, her iki sahada da ortaya konulan
eserlerin kıymet ölçüsünü belirleyen en önemli unsurlardandır.
Bilindiği gibi şiir ve müzik, kültürel bellek içinde birbirini etkileyen, birbirinden beslenen iki
yapı taşıdır. Sözlü müzik geleneği içinde şiirin müziği, çeşitli dönemlerde müzisyenlerin ilgisini
çekmiştir. Bu ilgi nedeniyle gerek aşık geleneğinde gerek ozan ve şairler dilinde üretilen sözler,
kültürel kimlik bağlamında değerli ürünler olarak nesillerden nesillere aktarılırken, içlerindeki ritm ve
melodiyi keşfeden müzisyenler aracılığıyla çeşitli müzik formlarında değer kazanmaktadırlar.
Bestelenme sonucu ortaya konulan yeni ürünler bazen bir şarkı, türkü, bazen bestecinin şiire yüklediği
anlamlarla şekillenen başka formlarda, yeniden nesillerin ilgi ve beğenilerine sunulabilmektedir.
Müzisyen ve şairler arasında birbirini destekleyen bu ilişki Türk kültür yaşamının tarihi
içerisinde yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Bu ilişki bazen tarikat, tekke- tasavvuf geleneği ve bu
düşünsel yaklaşımları yayan geliştiren dervişlerin, ozanların sözlerindeki mana veya öğretileri dile
getiren nağmeler olarak bazen de halkın duygu ve düşüncelerini dile getiren ozan, aşık, vb.
sanatçıların nağmeleri arasında vücut bulmuştur. Beste ile güfte diğer bir deyişle şair ile müzisyen
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arasındaki bu bağ aslında aralarında birbirini destekleyen ve besleyen çift yönlü bir ilişkiyi de
beraberinde getirmektedir. Şiirlerdeki mana ve anlam yükü bestecileri bu şiirleri bestelemeye
yöneltmiş bu durumda halkın nesilden nesile bu şiirleri seslendirip dile getirmesini sağlamış aynı
zamanda da Türk müzik kültürünün zenginleşmesine ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Örneğin Hoca
Ahmet Yesevi, Mevlâna Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu,
Nesimi gibi sayısını bir hayli artırabileceğimiz tasavvuf, kültür, sanat insanlarının eserlerinin yüzyıllar
boyunca günümüze taşınmasında ve anlaşılmasında bestelenmiş olmasının, halk tarafından çalınıp
söyleniyor olmasının, insanların kulaklarında yer etmiş olmasının önemi göz ardı edilmemelidir.
Mehmet Akif Ersoy ve Müzik;
Mehmet Akif Ersoy, XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında ülkemizde ve dünyada
yaşanan değişim ve dönüşüme tanıklık etmiş, tanıklığını eserlerine yansıtmış, böylece gerek
eserleriyle ve gerekse yaşam tarzıyla düşünce dünyamıza önemli katkılarda bulunmuş büyük bir fikir
adamımızdır. Mehmet Akif’in tüm hayatı; duyguları, düşünceleri, eylemleri, eserleri ile birlikte bir
bütün halinde, yüksek vicdanının, ruhunun ve ahlakının yansımasıdır. O, saygınlığını ve güvenilir
kişiliğini yaşadığı dönemden günümüze kadar korumuş, kuşaktan kuşağa fener olmuş bir aydınımızdır
(Yıldız, 2017, sy; 38).
Mehmet Akif’in musiki sanatına karşı büyük sevgi duyması, onun musikiyle oldukça fazla
ilgilenmesine yol açmıştır. Onun zeki, çalışkan, meraklı, hassas ve ince duygular taşıyan bir sanat
üstadı olma özellikleri, doğal olarak en güçlü ve etkili anlatım araçlarından biri olan musikiye
yönelmesine temel teşkil etmiştir. 1897 yılında, hemen hemen her gün Fatih’te Şekerci Hanı’na gitmiş
ve orada Neyzen Tevfik’ten ney öğrenmeye çalışmıştır. Akif, zaman zaman ümitsizliğe kapılsa da ney
çalmayı öğrenmiş, birçok besteyi ney ile çalabilir hale gelmiştir. Mehmet Akif, musiki ile ömrünün
her döneminde ilgilenmiş, bu ilgi onun, Türk musikisi yanında Batı müziğine de yönelmesini
sağlamıştır. (Ayvazoğlu, 2006, s. 179; Kuntay, 2015, s. 190; Özcan, 2011, Akt: Yıldız, 2017, s.39-40).
“Mehmet Akif, Ankara’da Tacettin Dergâhı’nda ikamet ettiği günlerde dergâh adeta bir edebiyat
ve musiki merkezi haline gelmiş, dönemin edip, şair, şeyh ve ilim adamlarıyla sanatkârların toplantı
yeri olmuştur. Bu toplantılarda milli, dini, ilmi konular konuşulmuş, şiirler okunmuş, neyler üflenmiş,
güzel seslerin okudukları gazeller, kasideler, şarkılar, naatlar ve ilahiler dinlenmiştir. (Özcan, 2011, s.
469). Mehmet Akif Batı müziğine de bir hayli ilgili ve hayrandı. Bu ilgi Mithat Cemal Kuntay’ın
aktardığı şu iki anıdan da anlaşılmaktadır; Akif, Avrupa’dan misafir olarak gelen Godowski’nin
piyanosunu dinleyemediğine yanıyor, onu anlatmasını Şerif Muhiddin’den rica ederek bu
mahrumiyetinin acısını azaltıyordu”. “Köşke her cumartesi, senelerden beri İstanbul’da yerleşen
keman virtüözü Macar Charles Berger geliyordu. Akif onun kemanını gözlerini kapayarak dinliyordu.
Berger, Türk şairinin vecdini mübalağalı bir nezaket sanmıştı. Fakat Akif, öbür cumartesi
Çamlıca’daki köşkte Berger’den bir ricada bulunmuş, geçen hafta çaldığı Bach’ın Chaconne’unu
yeniden lütfetmesini rica etmişti. Bu olay karşısında Macarlı keman virtüözü hayretler içerisinde
kalmıştı” (Kuntay, sy.197; Akt. Yıldız, s.41)”. Akif’in müziğe verdiği önem ve ilgisi Safahat’ına
aldığı “Sanatkâr” şiiri ile de anlaşılmaktadır.
3 Şiir 3 Beste;
“Sanat deneyiminin en karmaşık eylemleri arasında, tasarlama ve yaratma sürecinde
birbirlerinden farklı sanat alanlarını buluşturabilmek, bu alanların hem kendilerine özgü niteliklerini
değerlendirip sentezlemek ve tüm bunların sonucunda yeni ve uyumlu bir eser yaratabilmek vardır. Bu
süreç, farklı sanat alanlarının kendi iç dinamiklerini, estetik kıstaslarını, kavramlarını ve alanların
dilini iyi bilmeyi ve tüm bu boyutları sistemli bir şekilde organize etmeyi gerektirmektedir. Bu
sebeple farklı disiplinleri bir araya getirmek hem geçmiş hem de günümüz sanatının en önemli ve bir
yandan da en zor yaratıcılık davranışlarından birisidir ve öyle olmaya da devam etmektedir. Bir
besteci için yeni bir müzikal eser tasarlamak ve yaratış sürecine girmek oldukça zorlu bir sanatsal
eylemdir. Tarihler boyunca müzik bestecilerini yeni ve farklı sesleri tasarlamak için motive eden
duygusal, zihinsel ve duyuşsal pek çok uyaran bulunmuştur. Söz, imge, resim, düşünce, doğa gibi
uyaranlarla yaşanan deneyimlerin birikmesi sonrasında müzik tasarımları olarak ortaya çıkan bu
yaratış anları, insanın varoluşsal niteliklerini, evrimsel boyutlarını ve kazanımlarını içeren sanatsal
eylemler olarak tarihe iz bırakmışlardır ve bırakmaya da devam etmektedirler (Tuncer, 2016, sy.1).
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İnsanların duygu ve düşüncelerinin ezgiler yardımı ile aktarımını sağlayan müziğin oluşum
aşamaları içerisinde birçok sistem vardır. Bu sistem müzisyenlerin bestelerini yaparken yararlandıkları
birçok temel yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşlarına kısaca tema, motif, makam, usul, form, prozodi
gibi unsurlar örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla bir şiirin sözlerindeki anlam, duygu ve düşünceleri
etkili bir şekilde aktarılmasında bestecinin müziğini yaparken yararlandığı bu müzikal unsurlar büyük
önem taşımaktadır. Ancak şiirin tam olarak anlam ve manasına yönelik doğru bir şekilde bestelenmesi
ve aktarılması için o şiirin yazıldığı dönemin tarihsel boyutunun ve yaşanmışlıklarının da iyi bilinmesi
gerekir.
Bu bildiriye konu olan 3 bestenin oluşum aşamasındaki tarihsel sürecini incelediğimizde;
Mehmet Akif Ersoy “Cenk Şarkısı”, “Bana Sor” ve “Uyan” şiirlerini yazdığı yıllarda malum olduğu
üzere Osmanlı devleti dağılma aşamasına gelmiş, siyasi olduğu kadar askerî açıdan da oldukça zor bir
döneme girilmiştir. Balkan Savaşlarıyla birlikte tarihinde görmediği kadar zor bir dönemi yaşayan
Osmanlı devleti, birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kalmıştır. Ardından gelen Birinci dünya
savaşında devlet aynı zamanda kendi toprakları dışında da müttefiklerine yardım etmeye
çalışmaktadır. Savaşın kaybedilmesi sonucu oldukça ağır şartlar içeren Mondros Mütarekesiyle
ülkenin ve insanların durumu daha da ağırlaşmış, her şeyin ötesinde kaybı en acı verici olan
bağımsızlık kaybedilme aşamasına gelmişti. Ardı ardına gelen işgaller, yüzlerce yıldan beri bitap
düşmüş Anadolu halkının neredeyse son nefesini hedef almıştı. İşte bu zor dönemde Türk Milleti
vatanını müdafaayı namus borcu sayarak düşmanla mücadeleye girişti. Bu aynı zamanda bir uyanış ve
bir milletin yeniden ayağa kalkması anlamına geliyordu. Anadolu’da başlayan direniş hareketleri
adeta bir güneş gibi yükselmeye başlarken Akif’in umutları artmakta ve bu hareketleri yazı ve
şiirleriyle desteklemektedir.
Ulusların kaderini belirleyen böyle zamanlarda askeri başarılar kadar fikir ve düşün insanları ile
birlikte şairler ve sanatçıların da önemli işlevi vardır. Çünkü ruh dediğimiz “şey” cesaretle şahlanmak
için silahlardan daha da fazlasına ihtiyaç duyar. İşte bu ihtiyaç, Mehmet Akif gibi millet ve memleket
hassasiyeti vatanı her türlü değerin üstünde tutabilen fikir üstatları tarafından sağlanacaktır. Bu
bağlamda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ta topladığı şiirleri de yazıldığı dönemden
günümüze, ulusumuz için taşıdıkları anlam ve değerle tüm kesimlerce kabul görmüştür. Her biri birer
öğreti niteliğinde değer bulan eşsiz şiirler zaman içerisinde bu anlam ve manayı müzikle buluşturmak
isteyen müzisyenler tarafından farklı formlarda bestelenmişlerdir.
Bunlara örnek olarak; Şerif İçli tarafından Hüseyni makamında 9/8 lik aksak usûlde bestelenen
Ezelden Aşinanım ben, Rüştü ERİÇ tarafından Neveser makamında, Düyek usûlünde bestelenen Ne
irfandır veren ahlaka ulviyet, ne vicdandır şiirleri verilebilir (Köse, Esen, 2008).
Dolayısıyla, Mehmet Âkif’in şiirlerinin, başta İstiklâl Marşı’nın 18 farklı çeşidi olmak üzere
notaya alınmış farklı makam, form ve usullerle yapılmış 103 bestesi bulunmaktadır (Turabi, 2018, s.
217-227).
Tüm bu anlatılar ve gereklilikler çerçevesinde bu çalışmada ele alınan “3 şiir 3 beste” İstiklal
Marşı’mızın kabul edilişinin 100. Yılında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından “İstiklal
Marşı’nın Kabulünün 100.Yılında Mehmet Akif Şiirleri Nağmelerle Buluşuyor” başlıklı proje
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projede Akif’in “Bana Sor”, “Uyan” ve “Cenk Şarkısı” şiirleri
“Şarkı”, “Türkü” ve “Marş” formundaki üç farklı eser ile ulusal kültürümüze kazandırılmış, Akif’in
şiirlerindeki anlam ve ifade zenginliğinin müzik yoluyla Asım’ın Nesli’ne aktarılması amaçlanmıştır.
“BANA SOR”
Proje kapsamında Safahat’ta (Ersoy, 2021, s.5) başlıksız olarak yer alan şiirin tümü, H. Seval
KÖSE tarafından bestelenmiştir.
Bana sor sevgili kâri’, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyette şu karşında duran eş’ârım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
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Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Akif’in Safahat okuyucusuna seslendiği şiir günümüz Türkçesi ile aslında anlaşılabilmektedir
ancak anlamın daha doğru olabilmesi bakımından diliçi çevirisine aşağıda yer verilmektedir:
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyleyeyim!
Aslı (mahiyeti) nedir şu karşımda duran şiirlerimin:
Bir yığın söz ki içtenliği ancak hüneri (marifeti);
Ne yapmacıklığı bilirim ne de sanatçıyım.
Şiir için "gözyaşı" derler, onu bilmem ama,
Aczimin (çaresizliğimin) gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bezmişim!
Oku, eğer sana hisli bir yürek lazımsa;
Oku, çünkü onu yazdım, iki söz yazdımsa (Kazan Nas, 2021).
Şiir Klasik Türk Müziği şarkı formunda Hüzzam makamında ve Semai usûlünde bestelenmiştir.
Üç bölümden oluşmaktadır. Eserin A, B ve C bölümler ile bu bölümleri oluşturan cümlelerin müzikal
analizleri aşağıda yer almaktadır.

Eserin A bölümünü aranağme ve iki cümle oluşturmaktadır. Aranağmeye rast, segâh, neva ve
gerdaniye perdelerinden oluşan bir arpej kullanılarak başlanmıştır. İkinci ölçüde makamın güçlü
perdesi olan neva perdesinde hicaz çeşnisi, dördüncü ölçüde gerdaniye perdesinde rast çeşnisi
görülmektedir. Beşinci ve altıncı ölçülerde sünbüle perdesi kullanılarak altıncı ölçüde bu perdede
çeşnisiz asma karar yapılmıştır. Aranağmenin son iki ölçüsünde ise Hüzzam makamının karar perdesi
olan segâh perdesinde tam karar yapılmıştır.
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Ara nağmeden sonra yer alan ve güfteyle başlayan cümleye güçlü perdesi olan neva perdesiyle
başlanmıştır. Hüzzam makamında seyrin inici-çıkıcı olduğu göz önünde bulundurularak neva perdesi
civarında makamın perdeleriyle seyre başlanılmış ve üçüncü ölçüde gerdaniye perdesinde asma karar
yapılmıştır. Dördüncü ve beşinci ölçü hüzzam makamının perdeleriyle segâh perdesinde bittikten
sonra altıncı ölçüde rast çeşnisi kullanılarak yedinci ölçüde uşşak çeşnisiyle asma karar yapılmıştır.
Sekiz ve dokuzuncu ölçülerde cümle segâh, çargâh ve neva sesleri kullanılarak segâh perdesinde tam
karar vererek sona ermektedir. Cümle sonunda yer alan birinci dolapla birlikte cümle başa dönerken
ikinci dolapla birlikte diğer cümleye geçilmektedir.

A bölümünün son cümlesi olan bu cümleye segâh perdesiyle başlanmıştır. Makamın dizi
sesleriyle çıkıcı bir seyir izlenerek dördüncü ölçüde gerdaniye perdesinde asma karar verilmiştir.
Altıncı ölçüde ise eviç perdesinde çeşnisiz bir asma karar görülmektedir. Cümlenin son üç ölçüsü olan
yedi, sekiz ve dokuzuncu ölçülerde dik hisar perdesi kullanılarak segâh çeşnisiyle segâh perdesinde
tam karar yapılmıştır. A bölümü bu cümlenin tamamlanmasıyla sona ermektedir.
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Eserin B bölümü seyir olarak A bölümüyle aynı özellikleri taşımaktadır. B bölümündeki
aranağmenin A bölümünde kullanılan aranağmeyle aynı olduğu görülürken güftenin yer aldığı
cümlelerde ise sadece prozodi bakımından gerekli olan nota değerlerindeki farklılıklar görülmektedir.
Dolayısıyla A bölümünde yer alan makamsal özellikler, asma kararlar ve çeşniler B bölümünde aynı
şekilde yer almaktadır.
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C bölümü, A ve B bölümlerinde olduğu gibi aranağmeyle başlamaktadır. Bu bölümdeki
aranağmede, ilk iki bölümlerdeki aranağmelerden farklı olarak son iki ölçüde Hüzzam makamının tiz
durak perdesi olan tiz segâh perdesinde yeden sünbüle perdesi kullanılarak segâh çeşnili asma karar
yapıldığı görülmektedir.

Son bölümün son cümlesi olan bu bölüme segâh perdesiyle başlanılmıştır. Makamın perdeleriyle
çıkıcı bir seyir izlenerek dördüncü ölçüde eviç perdesinde çeşnisiz asma karar yapılmıştır. Beşinci
ölçü itibariyle yine segâh perdesinden başlanılarak aynı çıkıcı seyir izlenmiş ve aynı zamanda
cümlenin birinci dolabı olan sekizinci ölçüde neva perdesinde yarım karar yapılmıştır. Cümlenin
ikinci dolabı ve aynı zamanda eserin son ölçüsü olan dokuzuncu ölçüde ise eser, tiz durak olan tiz
segâh perdesinde tam karar verilerek sona ermektedir.
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“UYAN”
Proje kapsamında Safahat’ta (Ersoy, 2021, s.243) 18 Şubat 1915 tarihinde on kıta olarak yazılmış
“UYAN” şiiri Zeki NACAKCI tarafından 4 kıta olarak bestelenmiştir.
“Âkif’in dâhil olduğu ve bütüncül bir gözlemle tanımladığı Müslüman Doğu toplumunda
gördüğü en büyük problem, uyku hâlidir. Söz konusu uyku hâli, güncel meselelere karşı duyarsızlık,
ümitsizlik, taassup, amaçsızlık, hareketsizlik gibi, bireyi ontik anlamda kuran, tüm değer alanlarını
yok eden problem yitimiyle somutluk kazanır Aklını kullanan, dini bir taassup içerisine hapsetmeyen,
çağın teknolojik ve ruhi gelişimini özümsemiş ve vatansever bir birey özleminde olan Âkif’in düşman
olduğu uyku, gaflet ve ye’s hali, şairin kutsal kaynaklara atıfta bulunarak belirttiği ve çözüm yollarını
sunduğu problemlerden en önemlileridir. Âkif, bu önerilerini sunarken aklı, bilimi, insani değerleri ve
çağdaşlığı önceler (Çopur, 2020, sy.124-125)”.
“1915 yılı Osmanlı Devleti’nin yaşadığı trajik çöküşün en kanlı yıllarından birisidir. Âkif,
Afrika’daki toprak kayıpları, Balkan hezimeti ve süregelen yıkım içerisindeki Osmanlı toplumuna
sirayet eden özgüvensizlik, algısal körlük ve problem yitimine karşı Uyan şiiriyle topluma âteşîn bir
tavırla haykırır. Şiirin başlığı da eserin izleksel kurgusunun merkezi vazifesini görmektedir. Osmanlı
Devleti’nin içerisinde bulunduğu süreci gözlemlemekle birlikte, aydın bilinciyle yaklaşan büyük
yıkımı ve kaosu fark eden Âkif, karşısında duran zihni ve sosyal değerleri çözülmüş kalabalığı
uyarmak, harekete geçirmek ister. Karşısındaki taassup ve kadercilik sarmalında hissizleşen toplumu
yeniden kurmak, akılcı ve geçmiş-gelecek dizgesi etrafında yeniden harekete geçirmek isteyen şair, bu
fikrini Uyan şiirinde yüksek perdeden işleyecektir (Çopur, 2020, sy.126)”.
UYAN
Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-ı hayâtın senin ey Müslüman!
Kurtar artık o bîçâreyi Allâh için,
Artık ölüm uykularından uyan!
Bunca zamandır uyudun, kanmadın;
Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.
Çiğnediler yurdunu baştan başa,
Sen yine bir kerre kımıldanmadın!
Ninni değil dinlediğin velvele…
Kükreyerek akmada müstakbele,
Bir ebedî sel ki zamandır adı;
Haydi katıl sen de o coşkun sele.
Karşı durulmaz cereyan sîne-çak...
Varsa duranlar olur elbet helâk.
Dalgaların anmadan seyrini,
Göz göre girdâba nedir inhimâk?
Dehşet-i mâziyi getir yâdına;
Kimse yetişmez yarın imdâdına.
Merhametin yok diyelim nefsine;
Merhamet etmez misin evlâdına?
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Ben onu dünyaya getirdim”… diye,
Kalkışacaksın demek öldürmeye!
Sevk ediyormuş meğer insanları,
Hakkı-ı übüvvet de bu câniliğe!
Doğru mudur ye’s ile olmak tebâh?
Yok mu gelip gayrete bir intibâh?
Beklediğin subh-i kıyâmet midir?
Gün batıyor, sen arıyorsun sâbah!
Gözleri mâziye bakan milletin,
Ömrü temâdisi olur nekbetin.
Karşına müstakbeli dikmiş Hudâ,
Görmeye, lakin daha yok niyyetin!
Ey koca şark! Ey ebedi meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyet et.
Korkuyorum, Garb’ın elinden yarın,
Kalmayacak çekmediğin mel’anet.
Hakk-ı hâyatın daha çiğnenmeden,
Kan dökerek almalısın merd isen.
Çünkü bugün ortada hak sâhibi,
Bir kişidir: 'Hakkımı vermem'! diyen.
5 Şubat 1330
(18 Şubat 1915)
Eserin yazıldığı dönem, zamanın şartları, Akif’in vermek istediği bazen hafif sert üslupla halkı
gaflet uykusundan uyandırmaya dönük mesajı göz önüne alındığında şiirin bestesinin de aynı duygu
yoğunluğunu yansıtması gerekmektedir. Buna göre şiirin tarihsel bağlamındaki anlam yükü
irdelenmiş10 kıta olan şiirin özünü yansıtabilecek 1.,2.,3. ve 10. kıtası olmak toplam dört kıtası
müzikal olarak uyarlanmıştır. Şiir nağmelere dökülmeden önce söz ve müziğin doğal uyumu
bağlamında prozodi kuralları bakımından incelenmiştir. Buna göre beste, halkın duygularını ve
yaşanmışlıklarını asırlarca en iyi şekilde yansıttığı düşünülen Türkü formunda bestelenmiştir. Eser 3
bölümlü olarak Anadolu halk ezgilerinin genel bir görünümünü yansıtan 3 farklı ritim ve motifsel
anlayış ile yazılmıştır. Halkın artık rutin bir hale gelmiş olan duyarsızlığını ve kabullenmişliğini
anlatan enstrümantal 4/4 lük orta hızdaki bir yürüyüş ritmiyle başlayan giriş müziği daha sonra sözün
başlamasıyla yerini serbest ölçülü bir ritim anlayışına bırakmaktadır. Serbest ölçülü bölümde halkın
acıları vurgulanırken, aranjede yapılan efektlerle de halkın içten içe yapmış olduğu çığlıklar dile
getirilmektedir. Eserin üçüncü bölümünde halkın uyanışı ve harekete geçişini anlatan 6/8’lik hareketli
bir ritim anlayışı benimsenmiş, eserin içinde yapılan müzikal dinamiklerle bu şahlanış duygusu
pekiştirilmiştir.
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“CENK ŞARKISI”
Proje kapsamında Safahat dışı şiirlerden (Ersoy, 2021, s.443) 17 Ekim 1917 tarihinde on kıta
olarak yazılmış “Cenk Şarkısı” Alaattin CANBAY tarafından bestelenmiştir.
“Mehmet Âkif, Balkan Harbi’nin (8 Ekim 1912- 30 Mayıs 1913) başlamasından itibaren çeşitli
camilerde vermiş olduğu vaazlarla halkı ülkeyi savunmaya, Millî Mücadele’ye katılmaya, destek
vermeye teşvik etmiş ve millî birlik için konuşmalar yapmıştır. (Öztürkçü, 2011:41)” Balkan Harbi, 8
Ekim günü̈ başlamıştı. “Balkan Savaşı’nın ilk günlerinde Sebîlürreşâd’ın birinci sayfasında ve süslü
bir çerçeve içine “Cenk Şarkısı” adıyla imzasız bir manzume yayımlanmıştır. Üstünde “Sebîlürreşâd
cerîde-i İslâmiyyesinin kahraman askerlerimize armağanı” ibaresi vardır (Sebîlürreşâd, c. 9-2, sayı
215-33, 4 Teşrinievvel 1328 [17 Ekim 1912]). Bu manzumenin Âkif’e ait olduğunu Safahat’ın yakın
tarihteki baskılarından anlıyoruz. Ömer Rıza Doğrul, baskıya hazırladığı Safahat’ta Cenk Şarkısı adlı
manzumeye “Balkan Harbi Münasebetiyle yazılmıştı” dipnotunu koymuştur. (Safahat, Haz. Doğrul,
1956: 535 akt., Öztürkçü, 2011:45, Eşref Edib, Mehmed Akif, c. 1 , s. 649, 1 938, akt. Safahat, 2007:
557).”
“Mehmet Akif, 1908'den önce yayınlanan şiirlerinden hiçbirini Safahat'a almadığı gibi, sonra
çıkmış̧ olanlardan birkaçını da kitabının dışında bırakmıştır. Hiç yayınlanmamış̧ olan şiirlerini ise
ortadan kaldırmış̧ olduğu için, bunlardan ancak dostlarının defterlerinde metinleri bulunanlardan bir
kısmı, bize kadar ulaşabilmiştir. Safahat dışında kalmış şiirlerin hacimce, Safa¬hat'takiler kadar
olduğunu kendisi söylemektedir (Safahat, 2007: 508). ““Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı gibi “Cenk
Şarkısı” ve “Ordunun Duası” şiirlerini de Safahat’a almamıştır. İstiklâl Marşı’nın kahraman ordumuza
ithaf eden şair, Cenk Şarkısı şiirini de Balkan Harbi’ne giden kahraman askerlerimize ithaf etmiştir.
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Ordunun Duası şiiri de yine kahraman ordumuzu yüreklendirmek için yazılmıştır. Bu üç şiirin ortak
özelliği hepsinin aynı zamanda bestelenmiş olmasıdır (Sakallı, 2018:269)”.
Cenk Şarkısı bu anlamda, yazıldığı dönem, Akif’in içinde bulunduğu durum ve hissiyatını
manzum olarak ifade ettiği önemli bir eserdir. Bu eser adeta yüzyıllar süren tükenmişliğin ve ataletin
aşılması için bir çağrı niteliğindedir.
Koşulsuz bir inanç ve sarsılmaz bir imanla haykırdığı dizelerine, “Yurdunu Allâh'a bırak, çık
yola:” diye başlayarak milli mücadelenin ilk dönemlerinden beri sahip olduğu ümmetçi bir anlayışla
başarıya ulaşılabileceğini savunmakta ve halkı “cenge” çağırmaktadır. Toplumsal birlik vurgusunun
yanında sıkça hatırlattı “ceddin ve şehidin sesi” ile yiğitleri cesaretlendirmektedir. Cenk Şarkı’sında
tam olarak cesaret, coşkunluk ve inancın bütün sözel unsurları görülebilir. “Yerleri yırtan sel olup
tasmalı!/Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!/Sendeki coşkunluğa el şaşmalı” mısralarında levend
askerin gücüne ve cesaretine adeta bir çağrıda bulunur Akif. Bir başka dörtlüğünde ise Osmanlı’nın
karşısında savaşan Balkan devletlerine öfkesini açıkça gösterir: “Yükselerek kuş gibi Balkanlara/Öyle
satır at ki kuduz Bulgar'a:/Bir daha Osmanlı'ya güç̧ sırtara!”. Eserin birçok yerinde bu vurgu sıkça
görülür.
CENK ŞARKISI
Sebîlürreşâd Cerîde-i İslâmiyyesinin kahraman askerlerimize armağanı
Yurdunu Allâh'a bırak, çık yola:
“Cenge!” deyip çek ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gazâ her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit:
Durma git evladım, uğurlar ola.
Durma git evladım, açıktır yolun...
Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun.
Uğrun açık olsun, uğurlar ola.
Yerleri yırtan sel olup taşmalı!
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git evladım, uğurlar ola.
Yükselerek kuş gibi Balkanlara,
Öyle satır at ki kuduz Bulgar'a:
Bir daha Osmanlı'ya güç sırtara!
Git de gel evlâdım... uğurlar ola.
Düşmana çiğnetme bu toprakları;
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları!
Kahraman evlâdım, uğurlar ola.
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Balkan'ı bildin mi nedir, hemşeri?
Sevgili ecdâdının en son yeri.
Bir sıla isterdin a çoktan beri
Şimdi tamam vakti... Uğurlar ola.
Balkan'ın üstünde sızan her pınar
Bir yaradır, durmaz içinden kanar!
Hangi taşın kalbini deşsen: Mezar!
Gör ne mübârek yer... uğurlar ola.
Eş hele bir dağları örten karı:
Ot değil onlar, dedenin saçları!
Dinle: Şehid sesleridir rüzgarı!
Durma levend asker, uğurlar ola.
Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâ yaveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.
17 Ekim 1917
İfade ve içeriğiyle dönemin ruhunu Akif’in her zamanki duyarlığıyla görebileceğimiz bu eser
yazım ve yayımlanmasından itibaren, çeşitli zamanlarda farklı sanatçı ve besteciler tarafından
bestelenerek seslendirilmiştir. Ses kayıt, arşiv ve sanal platformlarında bulunan örnekler Klasik Türk
Müziği, Mehter veya serbest türler olmak üzere çeşitli tür, biçim ve yapıdadır.
Proje kapsamında “100. Yıl Anısına Mehmet Akif’e Armağan” başlığıyla bestelenen Cenk
Şarkısı şiiri, uzun bir zamana yayılmış araştırma süreci, dönemsel tarih okumaları, Mehmet Akif ve
ulusal/milli bilinç düşüncesi çerçevesinde ele alınarak irdelenen çalışma ve araştırma sürecinin
sonucunda oluşturulmaya başlanmıştır. Eserin sadece müzikal ve teknik boyutu değil aynı zamanda
şiirin doğası ve taşıdığı anlam da dikkate alınarak melodik kurgusu oluşturulmaya çalışılmıştır.
Sözlerdeki dinamik yapı kullanılan ritmik devinimle birleştirilmeye ve sözlerdeki coşkunluk müzikal
yapıya da aktarılmıştır. Söz, anlam, içerik ve eserin bestelenmesinde önemli bir unsur olan “prozodik
yapı” dikkate alınarak üç kıta olarak bestelenmiş bir kıtası da nakarat olarak işlenmiştir.
Çoşkulu bir intro ile başlayan eser, şiirin doğasına uygun olduğu düşünülen biçimde, dinleyicide
aynı coşkunluk hissini uyandıracak biçimde, güçlü ritmik vuruşlarla desteklenmiş ezgilerin marş
havasında sunulmasıyla oluşturulmuştur.
Marşlar ve marş niteliğinde eserler genel olarak destan niteliği taşıyan eserlerdir (Özçelik,
2021:25 ). Bazen köklü bir tarihin bazen de yaşanmış ve yaşandığı topluma etki eden olayların
müzikal bir yorumla düzenlenmiş halidir. Marşların ortaya çıkması, yaşanmış olayların şairin ve
bestecinin zihninde önemli izler bırakmış olmasıyla ilgilidir. Bütünüyle duygusal bir izlenim
sürecinde söz ve müziği oluşan eserler çalındığı ve söylendiği süreçte dinleyicisine etki eden önemli
müzikal ürünlerdir. Bu nedenle marşlar, müziğin toplumlar üzerinde etki etmesinde oldukça
önemlidir. Destansı bir anlatının ritmik ve melodik unsurlarla desteklenerek sunulması, özellikle
mücadele gücünün arzu edildiği zamanlarda önem gösterir.
Eserin bestelenme aşamasından önce, müzik eserlerinin çoğunda rastlandığı gibi kabul
edilebilmesi olağan bir durum da olsa, herhangi bir “etkilenme ve esinlenme” olmaması için, daha
önce bestelenen ve yapılan müzikal çalışmaların dinlenmemesine özen gösterilmiştir.
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TÜRK MİLLÎ MARŞINDA HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK KAVRAMLARI İLE AFRİKA
MİLLÎ MARŞLARI
THE CONCEPTS OF LIBERTY AND INDEPENDENCE IN THE TURKISH NATIONAL
ANTHEM AND THE AFRICAN NATIONAL ANTHES
Zeki TAŞTAN*

Abstract
When we look at the history of the West, it will be easily understood that economic colonialism is
the most triggering factor and that materiality comes before spirituality. Especially in the 19th century,
the imperialist states, which turned their colonial route to Asia and Africa, began to overthrow the
governments in these countries and occupy the lands within a systematic plan. The European countries,
who harbored a grudge against the Ottoman Empire, set up a long and patient plan to realize these
ambitions, and as a result, they achieved a significant part of their wishes. Many states, such as England,
Belgium, France, Poland and Italy, who discovered the rich mineral resources in Africa, did not give up
exploiting these occupied lands for many years. The biggest reason for the ongoing internal turmoil in
Africa or the Middle East today is the imperialist powers that occupied these lands in the past. Due to the
colonial policy of the imperialist powers, many countries in Africa started their struggle for
independence late. As a result, their adoption of their national anthem was delayed. Even though the
imperialist powers, who started to exploit Africa from all four sides, withdrew from these lands, their
desires never disappeared.
After the World War I, Turkey, which was besieged from all sides and faced with the danger of
extinction, expelled the imperialist states from their lands with the National Struggle movement. The
Turkish nation, which has never accepted captivity in any period of history, never gave up on the ideal of
independence until the last piece of land remained and accepted the Turkish National Anthem when it
was besieged on all sides. For this reason, the Turkish National Anthem has become the symbol of the
National Struggle with the concepts of independence and freedom. In this article, we refer to the
enthusiasm aroused in the Parliament during the adoption of the National Anthem, the longing of the
deputies / people for the concepts of "independence / freedom"; Considering that besides their
encompassing, deep and inclusive feature, they also act as a key, we will look at how these concepts are
reflected in the National Anthem in general terms and compare our results with the national anthems of
some countries in Africa.
Key Words: TBMM, Africa, , The Turkish National Anthem, National Anthem, Liberty, Freedom,
independence.
Giriş
Mehmet Akif Ersoy, bütün hayatını Türk milletinin istiklali ve istikbali için feda etmiş müstesna bir
şahsiyettir. Hem eylem hem de düşünce adamı olan Mehmet Akif, İslam dünyasının içinde bulunduğu
felaketlerden, yokluklardan, izmihlalden kurtulması için de pek çok çareler üretmeye çalışmış; bu uğurda
durup dinlenmeden mücadele etmiş, pek çok düz yazı ve şiirler yazmıştır. İstiklal Marşı, onun bu kutsal
mücadelesinin vardığı en anlamlı zirvelerden biridir. Türk milletinin var olma ve bağımsızlık
mücadelesinin ulaştığı en kapsayıcı zaferidir. Bir kişinin elinden çıkmış ancak âdeta binlerce şehidin
kanıyla yazılmış bir destan gibidir. O, hem Mehmet Akif’tir hem de Türk milletidir. Lafzı ve ruhu
itibariyle de İslâm âlemine hitap edecek derecede kapsayıcıdır.
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İstiklal Marşı’nın bu derece kuşatıcı ve kapsayıcı olmasının en önemli sebeplerinden biri de ondaki
hürriyet ve bağımsızlık aşkıdır. O, Millî Mücadelemizin istiklal beyannamesi; milletimizin ve
devletimizin bağımsızlık sembolüdür. Her mısrası Türk milletinin bir var oluş destanıdır. Yazıldığı
günden bugüne bağımsızlık sembolü olarak bayraklaşmasında da bu mana ve ruh etkilidir. Birinci Büyük
Millet Meclisi’nde kabul edildiği 12 Mart 1921’den bu güne geçen 100 yıl, onda var olan bağımsızlık ve
özgürlük kavramını daha da anlamlı kılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2021 yılını İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Yılı olarak ilan
etmesiyle birlikte bu ruh yeniden canlanmıştır. Türkiye’de ve yurt dışında birçok bilimsel toplantı,
makale, dergi ve kitap neşri gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin yılsonuna kadar devam etmesi
öngörüldüğünden bu hususta şimdiden tam bir bibliyografya yapmak zordur. Ancak bilinen bir gerçek
var ki konuyla ilgili birçok bilgi şöleni yapılmış, çevrimiçi etkinlikler gerçekleşmiş, dergi ve kitaplar
yayımlanmıştır. Bu kitaplardan biri de Prof. Dr. Birol Emil’le birlikte hazırladığımız 100 Ülke 100 Marş
Ve İstiklal Marşı adlı çalışmadır. Tebliğimizi de yakından ilgilendirdiği için kitapla ilgili bazı hususların
açıklanmasına gerek görülmektedir.
100 Ülke 100 Marş Ve İstiklal Marşı adlı çalışmada Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 89
akademisyen görev almıştır. Kitabın birinci özelliği İstiklal Marşı’nın ilk kez 100 ülkenin marşlarıyla
birlikte mukayese edilmesidir. Diğer bir orijinal yönü de bu çalışmada İstiklal Marşı’na dair birçok tahlil
ve yorumun ortaya çıkmasıdır. Bu da bize İstiklal Marşı’nın birçok çağrışımlara izin veren zengin bir
metin olduğunu yeniden ispat etmiştir. Bu makaleyi yakından ilgilendiren diğer bir yönü de İstiklal
Marşı’ndaki bağımsızlık, hürriyet, vatan, bayrak, millet, şehadet, din gibi birçok kutsal kavrama
yüklenen anlamların diğer marşlara göre daha da zengin olduğunun ortaya çıkmasıdır. Diğer bir husus
İstiklal Marşı’nın bağımsızlık mücadelesinde yazılan yegâne marşlardan biri olduğunun anlaşılmasıdır.
Diğer birçok devletin marşları bağımsızlık sonrasında kabul edilmesine rağmen İstiklal Marşı, istiklal ve
hürriyet yolunda yazılmış ve bu açıdan özgün bir yere sahip olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Marşı’ndaki
bağımsızlık ve hürriyet kavramlarını dönemin şartlarını göz önünde bulundurmadan açıklamak kolay
değildir. Çünkü İstiklal Marşı, Milli Mücadele hareketiyle ve yeni kurulan Meclis’le birlikte anlam
kazanan kıymetli bir metindir. Zaten aradan geçen bir asır da bu açıdan İstiklal Marşı’nı daha da değerli
kılmış ve onu çağıyla birlikte anlamak daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle biz bu yazımızda İstiklal
Marşı’nın kabulü esnasında Meclis’te uyandırdığı coşkuya, vekillerin / halkın “istiklal / hürriyet”
kavramlarına duyduğu özleme; kuşatıcı, derin ve kapsayıcı özelliği yanında, anahtarı hükmünde
olduğunu da düşünerek bu kavramların İstiklal Marşı’na nasıl yansıdığına genel hatlarıyla bakacak ve
elde ettiğimiz sonucu Afrika’daki bazı ülkelerin millî marşlarıyla mukayese edeceğiz.
Büyük Millet Meclisi ve “İstiklal” Marşı
İstiklal Marşı, Yunan işgalinin Anadolu’nun içlerine kadar yayıldığı, cephelerden kötü haberlerin
geldiği, Sevr Anlaşması’nın imzalandığı, Millî Mücadele hareketinin ve I. Büyük Millet Meclisi’nin en
heyecanlı zamanlarında gündeme gelen, ordu ve milletin maneviyatını, vatan ve millet sevgisini diri
tutmak için talep edilen millî bir mutabakat metnidir. Erkan-ı Harbiyye Reis Vekili Miralay İsmet Beyin
İstiklal Marşı’na olan ihtiyacı, İcra Vekilleri Heyeti’nde istişare etmesi üzerine mesele resmî olarak
gündeme getirilmiş, Maarif Vekili Rıza Nur’un imzasını taşıyan 18 Eylül 1920 tarihli bir tamimle millî
marşın şartları valiliklere duyurulmuş (Okay, 2001, 355) ve tamim, 25 Ekim 1920 tarihli Hâkimiyet-i
Milliye gazetesinde “Türk Şairlerinin Nazar-ı Dikkatine” başlığıyla şöyle yayımlanmıştır:
“Milletimizin dâhili harici istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadelatı ifade ve terennüm için bir
İstiklal Marşı, müsabakaya vazedilmiştir. Hür ve meşgul memleketlerimizdeki bütün erbab-ı kalemi
hizmete davet ederiz.” (Hâkimiyet-i Milliye, 1920)
Bu duyuruda millî marş talebiyle birlikte Türk milletinin iç ve dış düşmanlara karşı istiklal
mücadelesine özellikle vurgu yapılır. Bu durum, o çağda bağımsızlığa ve özgürlüğe duyulan ihtiyacın bir
yansımasıdır. Diğer taraftan çoğu ülkenin millî marşında buna benzer bir başlık yoktur. Yukarıda da
vurguladığımız gibi Türk Millî Marşı, birçok ülkenin marşlarında olduğu gibi bağımsızlığın
kazanılmasından sonra değil bizzat istiklal mücadelesi sürerken yürürlüğe girmiştir. Bu vesileyle Türk
Millî Marşı, direkt olarak bağımsızlığı ve özgürlüğü önceleyen, vatanın ve milletin selameti uğruna
yazılan bir metindir. I. Büyük Millet Meclisi kayıtlarında da bu şevk ve coşku açıkça görülmektedir.
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Hatta bazı kayıtlarda Millî Mücadele hareketinin “İstiklal Mücadelesi” olarak anılması da aynı ortak ruh
ve mutabakatın yansıması olarak değerlendirilmelidir.
İstiklal Marşı’nın seçilmesiyle ilgili ilk takrir 18 Aralık 1920’de, Bolu Vekili Tunalı Hilmi
tarafından verilir. Bu takrirde, Maarif Vekilinin değişmesinden bahisle müsabaka müddetinin uzatılması
talep edilmiş ve bu kabul görmüştür. 26 Şubat 1921 tarihli Genel Kurul toplantısında ikinci kez kısaca
gündeme gelen İstiklal Marşı, ilk kez 1 Mart 1921’de etraflıca görüşülür. Görüşmelerde Maarif
Vekâletince seçilen yedi eserden birinin kıraati talep edilir. Kürsüye gelen Hamdullah Suphi, yaptıkları
inceleme sonucunda oldukça “kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu” hissettiği için Mehmet Akif Ersoy’a
müracaat edildiğini, görüşmeler sonucunda kendilerinden “fevkalade nefis bir şiir” geldiğini söyleyerek
reyini açıkça belirttiği İstiklal Marşı’nı kürsüden okur. “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”
mısrasıyla birlikte başlayan alkış ve heyecan tufanı her kıtayla birlikte coşkuyla tekrarlanır.
İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de tekrar gündeme alınır. Maarif Vekili Hamdullah Suphi, “Anadolu
mücadelesi uzun müddetlerden beri devam ediyor, bunu ifade etmek, bunun ruhunu söyletmek üzere
yazılmış olan bu şiirler ne kadar evvel bir karara iktiran ederse şüphesiz ki daha fazla müstefit oluruz.
Heyet-i celilenizden istirham ediyorum.” (Koçin, 2021, 233) sözleriyle konunun aciliyetini ve millî bir
marşa duyulan ihtiyacı vurgulaması; onu Millî Mücadele’yi ifade eden ve onun ruhunu ifade eden bir
metin olarak görmesi dönemin atmosferini de yansıtmaktadır. İstiklal Marşı bu anlamda bağımsızlık
mücadelesi için çabalayan Türk milletinin ruhunu ve mücadelesini terennüm eden millî bir mutabakat
metni olarak kabul edilmektedir.
12 Mart müzakerelerinde, İstiklal Marşı’nın oylanması münakaşalara da sebep olur. Tartışmalarda
İstiklal Marşı’nı seçmenin Meclis’in işi olmadığı, edebî encümene havale edilmesi gerektiği, ısmarlama
marş olamayacağı gibi itirazlar yanında Bolu mebusu Tunalı Hilmi gibi çok az da olsa Mehmet Akif’in
yazdığı şiiri; “milletin ruhundan doğma bir marş olmadığı”nı iddia edenler de çıkar. Ancak yedi yüzden
fazla şiirin yazılması bu dönemde şairlerin (halkın) teveccühünü gösterdiği gibi Hamdullah Suphi’nin
bunu yazanların memleket sevdalısı olduklarını, bu şiirlerin para mukabilinde yazılmadığını söylemesi
de oldukça değerlidir:
“Arkadaşlar, bize şiirlerini yollayan şairler, seneler arasında bütün memleketin kederlerini,
ıstıraplarını, bütün mefahirini söyleyen şiirler yazmışlardır. Para mukabilinde şiir mevzu-ı bahs değildir.”
(Koçin, 2021, 235)
Meclis’te yapılan müzakereler sonucunda Hamdullah Suphi’nin teklifiyle yarışmaya kalan yedi
şiirin tek tek oylanması uygun görülür. Ancak çoğunluk bunu da reddederek Karesi Mebusu Hasan
Basri’nin takriri gündeme alınır:
“Bütün Meclis’in ve halkın takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendi’nin şiirinin tercihan
kabulünü teklif ederim.” (Koçin, 2021, 243)
Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı’nın oylanmasıyla ilgili Hasan Basri’nin dışında birçok
milletvekili takrir verir. Bunlar içinde Bitlis Mebusu Yusuf Ziya’nın verdiği takrir Mehmet Akif’e
gösterilen teveccüh yanında İstiklal Marşı’nın İslam milletinde ve halkta uyandıracağı coşku ve heyecanı
da işaret eder:
“Kâffe-i ervah-ı İslam üzerinde kıraati heyecanlar tevlit edecek derecede icazkâr olan büyük İslam
şairi Mehmet Akif Bey’in marşının takdiren kabulünü teklif eylerim.” (Koçin, 2021, 243)
Türk Millî Marşı’nda yer alan “istiklal” ve “hürriyet” düşüncesi böylece Meclis’teki kabul
serüveniyle birlikte daha da anlam kazanır. Birinci Büyük Millet Meclisi’nde ülkenin birçok yöresinden
gelen vekiller, bağımsızlığa ve hürriyete bir an önce kavuşmak için İstiklal Marşı’na dört elle sarılmış,
Meclis’te yayılan coşku seli Millî Mücadele hareketine de ilham olarak bir bayrak gibi dalgalanmıştır.
İstiklal Marşı’nda Hürriyet Ve Bağımsızlık Düşüncesine Genel Bir Bakış
Büyük Millet Meclisi’nde istiklal ve hürriyete dair duyulan coşkuyu, İstiklal Marşı’nda da
okumak mümkündür. Çünkü bu kavramlar İstiklal Marşı’nın anahtarı hükmündedir. Türk Millî
Marşı’na bu açıdan baktığımız zaman hemen hemen her kıtada istiklal ve hürriyete dair bir coşkunun
yer aldığı görülecektir. Bu da Millî Mücadele döneminde bağımsızlığa ve hürriyete dair duyulan
ihtiyacın açık bir göstergesidir. Henüz ilk kıtada; “Korkma! Sönmez bu şafaklarda al sancak /
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Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak!” haykırışı Türk milletinin bağımsızlığa ve hürriyete
duyduğu sarsılmaz imanını haykırır. Türk milleti, tarih boyunca esarete boyun eğmemiş ve
bağımsızlık uğruna son ferdine kadar düşmanla mücadele etmekten çekinmemiştir. Yanan en son
ocakla birlikte o bayrak da sonsuza dek dalgalanacaktır. “O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O
benimdir o benim milletimindir ancak” diye haykıran şair, Türk milletine olan sarsılmaz inancını,
bayrak ve millet birlikteliğini, Türk milletinin bayrağa duyduğu saygı ve sevgisini, onunla ve
ordusuyla birlikte ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacaklarına dair duyulan inancı tekrarlar.
“Kesin bir yargı içeren bu giriş, Türk milletinin gücüne ve cesaretine olan büyük güvenin beyanı
niteliğindedir. Bu, aynı zamanda Türk askeri ve milletine, “Sen, korkmadan ve yılmadan savaştığın
müddetçe Millî Mücadele’yi kazanman ve kurtuluşa ermen için bir engel yoktur.” iletisini veren bir
hitaptır.” (Zavotçu, 2017, 2417)
İstiklal ve hürriyet, ikinci kıtanın da temel kavramlarındandır. Birinci kıtada bu arzuyu bayrakla
temellendiren şair, ikinci kıtada bunu Türk milleti ve Müslümanlar için kutsal değeri olan hilal’le
devam ettirir. Bayrağımızın ve sancağımızın vaz geçilmezlerinden biri olan hilal, milletin bir ferdi
gibi davranarak toprakları işgal altında olan halka darılmış, şair de bu durumdan etkilenerek adeta
aracı rolü üstlenmiştir. Hilal’in cellalenmesinin en önemli sebeplerinden birisi, son zamanlarda
yaşanan yenilgiler sonrası halkta oluşan kayıtsızlıktır. Alınlar Terlemeli şiirinde; Cihan alt üst
olurken, seyre baktın, öyle durdun da / Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda! diye sitem
eden Mehmet Akif, birçok yerde Müslümanları miskinlikten vaz geçmeye, uyanmaya ve mücadeleye
çağırmıştır. Çünkü kendi öz yurdunda serseri gibi dolaşmak bağımsızlığa vurulan en büyük darbedir.
Hürriyet ve istiklal âşığı bir milletin kendi yurdunda serseri gibi dolaşması asla tahammül edilecek bir
durum değildir. Bu durum, savaş meydanlarında askerlerin el üstünde tuttukları hilal’in boynunu
bükmüş ve büyük bir kızgınlığa sebep olmuştur. Türk milletini çok iyi tanıyan Mehmet Akif de araya
girerek tarih boyunca esarete boyun eğmemiş kahraman bir milletin bayrağı asla yere indirmeyeceğini
kesin bir dille vurgular. Allah’a inanan ve hürriyeti için kan dökmekten çekinmeyen bu millet, elbette
hak ettiği istiklaline kavuşacaktır.
İstiklal Marşı’nda bağımsızlık ve hürriyete duyulan ihtiyaç, üçüncü kıtada dozunu arttırarak
devam eder. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım mısrası, âdeta şiirin merkezine yerleşerek
hem İstiklal Marşı’ndaki hürriyet ve istiklal kavramlarını hem de Türk milletinin yaşam tarzını
özetler. İstiklal Marşı boyunca devam eden bu tavır, böylece hiçbir millî marşta görülmeyecek bir
özgünlüğe kavuşur. Bu vesileyle İstiklal Marşı’ndaki hürriyet ve özgürlük kavramlarının yeterince
anlaşıldığını düşünerek diğer ülkelerin marşlarına nasıl yansıdığına geçmek istiyoruz.
Afrika Ülkeleri Millî Marşları: Bağımsızlık Ve Hürriyet
Nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü açısından dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika’da bugün
elliden fazla ülke yer almaktadır. Biz bu yazıda bildirinin de sınırlarını dikkate alarak 16. yüzyılda
Osmanlı Devleti’nin himayesine geçen Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Sudan, Tunus ülkelerinin millî
marşlarına göz atmayı düşünüyoruz.
Mısır Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
Mısır, Osmanlı Devleti için Afrika’yla temaslarımızın başladığı ilk ülkedir. Yavuz Sultan
Selim’in 1517 Mısır seferi ile başlayan fetih, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin
hizmetine girmesiyle Kuzey Afrika’ya kadar genişler. Kuzey Afrika, Mısır ve Kızıldeniz liman
kentlerinde tesis edilen Osmanlı hâkimiyeti ilerleyen dönemlerde kıtanın yeni bölgelerine doğru
yayılır (Kavas, 2003, 515). Mısır’dan sonra Cezayir’i (Çetin, 1996, 383) ardından 1551’de
Trablusgarp ve 1573’te ise Tunus’u fetheden Osmanlı, böylece Akdeniz’de üstünlük mücadelesini
kazanır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulan ilişkiler Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar
devam eder. (Özkan, 2011,295).
Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı dönemlerde bağımsızlık mücadelesine giren Mısır,
1882’de İngiltere’nin işgaliyle birlikte eksi günlerini arar olur. 1922’de iktidara gelen Karal Fuat,
Mısır’ın bağımsızlığını ilan etse de İngilizler büyük bir sömürü düzeni kurdukları Mısır topraklarından
ancak 1946’da çekilir ve birkaç kez değiştirilen ve bugün yürürlükte olan Mısır Millî Marşı, ancak
1979’da kabul edilir.
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Biladi, Biladi, Biladi adını taşıyan Marş, Türkçeye Vatanım, Vatanım, Vatanım veya
Memleketim, Memleketim, Memleketim olarak çevrilmiştir. Metinde Mısır’ın kadim tarihine, coğrafi
güzelliklerine işaret edilip halkın vatan sevgisi ve ülkelerine duydukları sadakatleri vurgulanır.
Vatanım, vatanım, vatanım...! / Sevgim senindir, kalbim senin. / Vatanım, vatanım, vatanım...! /
Sevgim senindir, kalbim senin diyerek vatan sevgisini öne çıkaran metinde, hemen hemen her kıtada
benzer duygulara yer verilir:
Mısır! Ey ülkelerin anası!
Gayem sensin, muradım sen,
Ve bütün insanlar üzerinde,
Nice lütufları vardır Nil’inin.
Mısır! Sen en değerli incisin!
Zamanın alnı üzerinde bir ışıksın!
Ey yurdum hür yaşa,
Düşmanlarına rağmen selamette ol.
Mısır! Azizdir evlatların!
Sadıktır, topraklarının bekçisidir!
Onların ve benim birliğimle,
Gayene ulaşacaksın.
Mısır, ey bolluk ülkesi!
Eski bir ihtişamla haleli.
Gayem düşmanı savmak,
Ve Allah’adır itimadım.
Vatanım, vatanım, vatanım...!
Sevgim senindir, kalbim senin.” (Hang’dan çev. Aktaş,2013: 80-81)
Şairin yegâne muhatap olarak aldığı Mısır, tüm vatanların anasıdır ve tüm insanlığı kutsayan Nil
Nehri gibi oldukça değerlidir. Ey yurdum hür yaşa ve gayem düşmanı savmak düşünceleriyle
bağımsızlık tutkusuna da vurgu yapılan metinde vatanı ve halkı koruyacak olan en büyük dayanak ve
güvence Allah’tır. Korunması istenen bu milletin, barışta da savaşta da vatanın bekçisi oldukları ve
canlarını onun uğruna feda edecekleri bir asalete sahip olduklarına vurgu yapılır. Bu asil millet,
vatanına sadıktır ve düşmanla işbirliği yapıp ona asla ihanet etmez.
Millet adına konuşan ve Mısır’ın ana vatan olarak muhatap alan şairin bu hislerinde İstiklal
Marşı’ndaki özgürlük düşüncesi, bağımsızlık için mücadele fikri olsa da bunların bir temenni
olduğunu vurgulamak gerekir. Osmanlı Devleti’nden ayrılmak ve kendi bağımsızlığını kazanmak için
büyük mücadeleler veren ve İngiliz sömürgesinde büyük yaralar alan Mısır’ın millî marşında bu
manada bağımsızlık coşkusu, hürriyet aşkı güçlü değildir. Mısır’ı ana temaya yerleştiren şiirde vatan
duygusunun da coğrafik ve tarihsel özellikleriyle öne çıkartıldığını, vatan uğruna yapılan bir
mücadelenin zayıf kaldığını, bu yönüyle İstiklal Marşı’ndaki vatan ve millet temasıyla da birçok
açıdan farklı olduğunu belirtmek gerekir. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’nun da belirttiği gibi “metnin
özünü oluşturan vatan sevgisi, Mısırlılara ait tam bağımsız, hür, müstakil bir devlet kurma kararlılığını
yansıtan bir vatan sevgisinden ziyade toprağa/coğrafyaya/mekâna bağlı gelişen bir sevgidir. Şiir
boyunca şair etnik kökene ve kültürel kimliğe temas etmeden bütün vatandaşlar adına vatana seslenir;
farklı cümlelerle mekân olarak vatana bağlılığını ifade eder. Bağımsız yaşama arzusu, düşmanla
mücadele, İslamiyet’ten güç alma, vatan için can verme şiirdeki yan temleridir.” Ancak burada “bir
milletin varlığının ve bağımsızlığının temsilcisi olan bayraktan söz edilmemiştir. Milletin değil
ülkenin sembolüne yer verilmiş, toprağı bereketlendirmesi hasebiyle Nil nehri Mısır’ın bir sembolü
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olarak metne yerleştirilmiştir. Toprağın nehir suyuyla değil şehit kanıyla vatan kılındığı akla dahi
gelmemiştir. Emperyalizme direnme ve başkaldırı ifadeleri yer almamaktadır. Düşmanla mücadele söz
konusu olsa da düşmanın kimliği ve düşmana karşı neden ve nasıl mücadele edileceği ile ilgili bir
açıklama, ümit-cesaret telkini, kahramanlık ruhu, adalet, dürüstlük vurgusu bulunmamaktadır.”
(Uğurlu, 2021, 622)
Cezayir Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
Osmanlı Devleti’nden kopartıldıktan sonra 1830’da Fransızlar tarafından işgal edilen Cezayir,
kitlesel kıyımlara maruz kaldıktan ve büyük bedeller ödedikten sonra ancak 1962’de tam
bağımsızlığına kavuşmuştur. Aynı yıl kabul edilen Millî Marşı, bağımsızlık mücadelesinin etkili
figürlerinden Moufdi Zakaria tarafından yazılmıştır. Dünyanın en güçlü marşları arasında sayılan
Kasemen (Yemin), yedili mısra grubundan oluşan 5 bentten müteşekkildir1.
Cezayir Milli Marşı, bir ülkeyi (Fransa) hedef alan ender metinlerden biridir. Fransızların
Cezayir topraklarında yaptıkları sömürü ve zulüm, tüm dünyaya karşı yalnız bırakılan Cezayirlilere
öyle işler ki şair, Ey Fransa zulmün tarih oldu artık / Bir kitabı bitirir gibi kapattık / Ey Fransa
hesaplaşma gününe eriştik / Hazırla kendini vereceğimiz cevaba dek / Biz geldiğimizde sizin
hükmünüz bitecek dizeleriyle halkın âdeta tercümanı olur. Çünkü marşın güftecisi Moufdi Zakaria
dâhil bağımsızlık mücadelesine katılan her kim olduysa Fransızların baskı ve zulmüne maruz
kalmışlardır. Ancak buna rağmen Cezayirliler özgürlük ve bağımsızlığı elde etmek için hiçbir
mücadeleden geri durmamışlardır. Hatta Fransa’nın talebi kabul görmemiş ve Fransa’ya mukavemet
duygusu metinden çıkartılmamıştır. (Bk. Korkmaz, 2021) Bu anlamda Cezayir, emperyalistlere karşı
tek başına bırakılan Türk milletiyle de ortak bir kaderi paylaşır. Biz İstiklal Marşı’nda tek dişi kalmış
canavar’la Cezayirliler de benzer şekilde Fransızlara karşı mücadele ederler. Diğer taraftan Cezayir
Millî Marşı’nda Hak adına bağımsızlık mücadelesinin öncüleri olarak askerler ve Ulusal Kurtuluş
Cephesi taraftarları ön plana çıkartılırken bizim Millî Mücadele hareketinin de Hakk’a tapan ordumillet olarak el ele yapıldığını eklemek gerekir. Ayrıca Kasemen’de de hürriyet şehitlerinin değerine,
şehadetle birlikte ölümsüzlüğe kavuşacaklarına vurgu yapılır ki bu duyguların İstiklal Marşı’nda da
ortak tema olduğunu belirtmeliyiz. Bu manada İstiklal Marşı ile Kasemen’deki özgürlük ve
bağımsızlık düşüncesinin birçok açıdan birbirine yaklaştıkları görülür. Ancak bu ortak değerler
dışında İstiklal Marşı’nın içerik ve “Hak, adalet, hürriyet, şehadet, vatan, millet, ordu, iman,
mücadele” gibi pek çok kavrama yüklenen anlamıyla daha zengin olduğunu da vurgulamak gerekir.
En önemlisi bağımsızlığın sembolü olarak İstiklal Marşı’nda birçok yerde dalgalanan “bayrak”
kavramının Kasemen’de yer almadığını belirtmeliyiz. Oysa İstiklal Marşı’nda yer alan “bayrak”
imgesini görenler, onun Millî Mücadele’nin sancağı hükmünde bir anlam kazandığına, hürriyet ve
bağımsızlığın sembolü olarak dalgalandığına şahit olurlar.
Fas Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
Fas’la siyasi ilişkilerimizin başlangıcı da Cezayir’in Osmanlı Devletine katıldığı dönemlere
rastlar. Jeopolitik konumu nedeniyle Cezayir gibi emperyalist ülkelerin iştahını kabartan Fas da uzun
yıllar Fransızlar tarafından sömürülen bir ülkedir. 1912’de Fransız mandacılığını kabul eden ülke
ancak 1956’da bağımsızlığına kavuşabilmiştir.
Fas Millî Marşı ve İstiklal Marşı arasında güfte ve beste açılarından tam bir karşıtlık söz
konusudur. Birçok marş gibi İstiklal Marşı önce güftesiyle daha sonra bestesiyle kabul edilmiştir.
Oysa Fas’ın Millî Marşı’nda beste, güfteden önce gelmektedir. Fas, henüz Fransızların
himayesindeyken Fransız subayı ve kraliyet müzik şefi olan Leo Morgan tarafından bestelenen marşı,
bağımsızlık sonrası Millî Marş olarak kabul edilmiştir. Marş, bağımsızlığın üstünden on dört yıl
geçtikten sonra Ali Squalli Houssaini tarafından güftesinin de yazılması suretiyle bir bütün hâlinde
kabul edilmiştir (1970). (https://tr.wikipedia.org)
Fas Millî Marşı’nda (Fransızca Hymne Chérifien; Arapça Naşid-el-Şerif) vatan, millet ve
özgürlük vurgusu pek fazla yer almaz. Metinde Fas’ın Hürriyetin pınarı, ışığın kaynağı / Hâkimiyet ve
güvenliğin buluştuğu (yer); / Güvenliği ve hâkimiyeti ebediyen birleştir; / Sen ülkeler arasında yüce
1

“Kasemen”in çevirisinde Doç. Dr. Ferhat Korkmaz tarafından yapılan tercüme esas alınmıştır. (Korkmaz, 2021, 575)
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bir unvanla yaşadın… (Hang’dan çev. Aktaş,2013: 78) diye övülmesi ve vatanın evlatları tarafından
korunması ve yüceltilmesi gereken bir yer olarak açıklanması dışında vatan ve millet vurgusu da
yoktur. Marşın son mısralarında yer alan; Haydi kardeşler! İhtişam için çaba harcayın / Bizim sonsuza
dek yaşayacağımızı dünyaya gösterin / Şu sloganı ile: Tanrı! Vatan! Kral! mısralarının da, millet
yerine kralı öncelemesi ve özgülüğün ihtişamla birlikte düşünülmesi ve geleceğe yönelik çaba
gösterilmesi gereken bir husus olduğu dışında herhangi bir derinliği de yoktur. Yıllarca
emperyalizmin baskısı altında inlemesine rağmen Fas Milli Marşı’nda İstiklal Marşı’yla mukayese
edilecek bir özgürlük ve bağımsızlık anlayışı yer almaz. İstiklal Marşı’nda hürriyet / bağımsızlık için
gösterilen mücadele azmi ve hareket bu metinde görülmez. Bayrak sevgisine de yer verilmeyen metin
durgun hâliyle bir dilek ve duadan ibarettir. Bu vesileyle değil özgürlük fikrine temas etmek iki
devletin millî marşlarını karşılaştırmak, Aslan’ın deyişiyle “İstiklal Marşı’nın zengin muhtevası ve
lirizmini bir kere daha vurgulamaktan öte bir anlam ifade” (Aslan, 2021, 597) etmez.
Libya Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılan Libya, Akdeniz’deki stratejik
konumu nedeniyle Batılı emperyalist devletlerin her zaman iştahını kabartmıştır. Osmanlı Devleti’nin
Akdeniz’deki hâkimiyeti için kritik bir nokta olan Libya bölgesi, deniz ticareti açısından da önemlidir.
Uzun müddet Osmanlı idaresinde bulunan Libya ile bağımız, 1912’de İtalyan işgali ile zayıflamış,
Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonra tamamen kesilmiştir. Bugün bile Libya üzerine oynanan
oyunlar, Osmanlı Devleti’nin bu bölge için gösterdiği ehemmiyeti ve bu bölgenin öneminin hâlâ
muhafaza edildiğini göstermesi açısından önemlidir.
Libya’nın 1951’de bağımsızlığını kazanmasından sonra ulusal marş olarak sözleri El Beşir El
Arabî’ye, bestesi ise Muhammed Abdul Vahab’a ait olan Ey Ülkem / Memleketim anlamına gelen Ya
Bilâdî 1955’te kabul edilmiş fakat bu marş Kaddafi döneminde tamamen değiştirilmiş ve 2011’de
başa geçen Ulusal Geçiş Konseyi tarafından da bazı değişikliklerle yeniden ulusal marş ilan etmiştir.
Böylelikle genç bir devlet olan Libya’da üç ulusal marş kullanılmıştır. (Macit, 2021, 611). Bizde de
millî marşın değiştirilmesine yönelik teşebbüsler olsa da bunların hepsi akamete uğramış, İstiklal
Marşı orijinal hâliyle günümüze kadar varlığını muhafaza etmiştir.
Libya Millî Marşı, Allah’a sonsuz güven ve itimadı, O’nun mazlumların koruyucusu ve her
zaman galip olduğunu vurgulayan, halktaki mücadele azmi ve dinî duyguların bütünleştiği bir
metindir:
“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür,
Allah saldırganların tuzaklarına galiptir.
Ve Allah mazlum için en iyi destekçidir.
İman ve silahla savunacağım ülkemi.
Ve avuçlarımda Hakkın nuru parlıyor.
Benimle söyleyin, benimle söyleyin,
Allah Allah Allah en büyüktür.
Allah saldırganlara galiptir” …” (Hang’dan çev. Aktaş, 2013, 84)
Düşmanlarına karşı iman, ordu, millet gücüyle vatanı savunan Libyalılar, bu yönüyle Millî
Mücadele döneminde din-ordu-millet kavramıyla özdeşleşen ve onlar gibi emperyalizme karşı
mücadele eden Türk milletiyle de ruh benzerliğini yakalar. Libya’yı öne çıkaran metinde, atalardan
miras kalan ve milletten üstün olan bu memleketin korunması, yaşaması ve payidar olması için
Allah’a dualar edilmiştir. Metnin millet olarak bağımsızlığı ve özgürlüğü öncelediklerine dair ender
mısralarından biri kurtuldukları esarete asla geri dönmeyeceklerine dair verilen sözdür. Bu vesileyle
Libya Millî Marşı’nda “özgürlük” düşüncesi kurtuldukları prangalara geri dönmeyeceklerine dair
verilen bu sözle özetlenir. Ancak İstiklal Marşı’ndaki bayrak fikri, özgürlük temi veya derinliği bu
metinde de yoktur. Libya millî marşlarını bir bütün olarak inceleyen Doç. Dr. Macit Balık, İstiklal
Marşı ile vardığı mukayeseli sonucu şöyle özetler:
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“İstiklal Marşı’nın maddi-manevî değerler bütünü oluşu; kararlılık, azim, erdem ve cesaretin
sembolü; milletin mâzisinden ve ruhundan süzülen tarihî bir muhasebe ve vaat edilen istikbâl;
vatanseverlik ve özgüven duygusunun timsali; müşterek maneviyatın tecessüm etmiş hali; zalimlere
ve zulme karşı duruş, haykırış ve sarsılmaz irade beyanı ve nihayet istiklalin meşalesi, istikbâlin
teminatı olmak gibi kapsayıcı nitelikleri Libya ulusal marşları için söylemek pek olası değildir. Her ne
kadar ortak duyuş ve hissiyat etrafında oluşan birçok yönüne vurgu yapıldıysa da İstiklal Marşı gibi
mazi, hâl ve atiyi birlikte kucaklayabilen destansı, veciz söyleme sahip, ayrıca maddi ve manevi
değerler dizgesini birlikte ihtiva eden niteliklerin tamamını bu marşlarda görmek mümkün
olmamaktadır. Elbette ki her millî marşın kendi dinamikleri üzerine şekillendiği ve o milletin bireyleri
üzerinde derin etkiler bıraktığı gerçeğini unutmamak gerekir.” (Macit, 2021, 615)
Sudan Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
Sudan, Afrika’nın en geniş topraklarına sahip üçüncü ülkesidir. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de
Mısır’ı fethetmesiyle birlikte Sudan’ın belirli bölgeleri; Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa
döneminde tamamı Osmanlı hâkimiyeti altına alınmıştır. Uzun yıllar devam eden bu hâkimiyet,
İngilizlerin Ocak 1899’da yürürlüğe koydukları Kondominyum Anlaşmasıyla birlikte sona erer. Sudan
İngiliz sömürgesinden ancak 1956’da kurtulur. (Yılmaz, 2018, 147-180)
Güftesi Ahmet Muhammet Salih; bestesi Ahmet Murdschan’a ait olan Sudan Millî Marşı,
bağımsızlığın kazanıldığı 1956’da yürürlüğe giren bir metindir. Metnin millî marş olarak kabul edilen
kısmı on bir mısradan oluşmaktadır. Biz Allah’ın ve Vatanın Askerleriyiz şeklinde Türkçeye
çevrilebileceğimiz marş, henüz başlangıçta din-ordu-millet birlikteliğine ve dayanışmasına vurgu yapar.
Kendilerini Allah’ın ve vatanın askerleri olarak gören, din, millet, vatan uğrunda savaşmaktan
çekinmeyen zor durumda kalsalar bile ölüme meydan okuyan Sudanlılar böylece bağımsızlık ve hürriyet
uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını da ikrar ederler. Bunun en büyük sebebi ise Allah’a olan
sonsuz itaatleri, Sudan topraklarına ve vatana olan bağlılıklarıdır. Bağımsızlığın remzi olan bayrağa da
ayrıca kıymet veren Sudanlılar, onu milletle birlikte vatanı koruyan bir sembol olarak yüceltirler. Sudan
millî Marşı’na dâhil edilmeyen diğer kısımda da ormandaki aslanlar, havada uçan kartallara benzeyen ve
savaşın çocukları olan Sudanlıların, ölümden korkmadıklarına, her türlü kötülüğe ve zulme karşı
duracaklarına, bayrağı koruyacaklarına dair bir kabul göze çarpar. Bu anlamda Sudan Millî Marşı’nın
bayrağa, dine, orduya, zafere, cesarete ve millete yüklediği anlamlarla İstiklal Marşı’na yaklaştığını
bağımsızlık ve hürriyet uğruna mücadele ile bizim duygularımıza ortak olduklarını söyleyebiliriz. Sudan
ve Türk millî marşlarını karşılaştıran Nurullah Ulutaş, bu hususta şu sonuca ulaşır:
“Sudan Millî marşı ve Türk İstiklal Marşına baktığımızda her iki marşta da bağımsızlıkları için büyük
bedeller ödemiş milletlerin özgürlük çığlığını görebiliyoruz. Her iki millet de tarih boyunca Emperyalist
devletlerin kirli emellerine maruz kalmış ve bu uğurda onurlu bir duruş sergileyerek çok sayıda şehit
vermiştir. Türk milleti ve Sudan halkı, İslam ve vatan sevgilerini millî marşlarına yansıtarak tarih boyunca
hiçbir gücün kendilerini yok edemeyeceğini tüm dünyaya sergilemektedir. Kendilerini “Cündullah”, yani
“Allah’ın Askeri” olarak tanımlayan Sudan halkı, dünyadaki egemen güçlerin tüm kirli oyunlarına ve
ekonomik ambargolarına, siyasi entrikalarına rağmen özgür ve Müslüman bir halk olarak gelecekte güçlü
bir siyasi yapı oluşturmanın çabalarını göstermektedir.” (Ulutaş, 2021, 644)
Tunus Millî Marşı’nda Bağımsızlık Ve Hürriyet
Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda hâkimiyeti altına aldığı ülkelerden biri de Tunus’tur. Kanuni
Sultan Süleyman döneminde fethedilen Tunus (1569), bu bölgeye hâkim olmak isteyen İspanyollar
tarafından kısa bir süreliğine el değiştirse de 1573’te tekrar Türk hâkimiyetine geçer (Maksudoğlu, 1986,
140). Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı dönemlerde sömürü anlayışından hiçbir zaman vaz geçmeyen ve
fırsat kollayan Fransa, Tunus’la yakından ilgilenmeye başlar. Bazı sınır olaylarını bahane ederek
1881’de Tunus’u işgal eder. Uzun yıllar acı çeken Tunus halkı ancak 1856’da bağımsızlığına kavuşur.
Ancak birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Tunus’ta da iç karışıklıklar hiçbir zaman bitmez. Nitekim bu
karışıklıklar ve yönetimsel değişiklikler neticesinde bağımsızlıktan sonra kabul edilen Tunus Millî Marşı
da zaman zaman değişikliğe uğramış, Bağımsızlık sonrasında Beylik Marşı, 1958’de yapılan bir
değişiklikle El Khallidi; 1987’deki rejim değişikliği sonrasında da Humatu’l-Hima millî marş olarak
kabul edilmiştir. (Taştan, 2021)
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Vatan Savunucuları olarak çevirebileceğimiz Tunus Millî Marşı, ilk kıtasıyla Tunuslulara
seslenerek zafere ulaşmak için onları anavatanı korumaya ve bu uğurda canlarını feda etmeye davet eder.
Bağımsızlık ve hürriyet için verilen bu mücadelede Tunus’un yiğitleri ve gençlerine de seslenen şair,
ülkenin kalkınması ve zaferi için onları diri olmaya, mücadele için bir araya gelmeye çağırır. Yalnız bu
seslenişte hainlere ve ülkeye ihanet edenlere, ülkesi için mücadele etmeyenlere ve vatanı için canını feda
etmeyenlere yer yoktur. Eğer onurlu bir yaşam isteniyorsa bunun yolu vatana hizmet etmek ve onun
uğruna ölmekten geçer. Tunuslular vatan yolunda mücadele etme azmini ve güçlü kalmak şerefini
atalarından almıştır. Şanlı bayrağın bu güçlü kollar üzerinde dalgalanmasının sebebi budur. Baştan sona
bağımsızlığa ve hürriyete yapılan çağrıda bayrağa da oldukça önem verilir. Milletle bir tutulan bayrağa
duyulan saygı; karşılıklı iftihar vesilesidir. Millet bayrağından bayrak da vatan uğrunda mücadele eden
Tunuslulardan gurur duymaktadır. Düşmanlarına karşı her türlü mücadeleye hazır olan Tunuslular, dost
olanlarla da barış içinde kalmak taraftarıdır. Vatan, millet, bayrak; bağımsızlık ve özgürlük kırmızı
çizgileridir.
SONUÇ YERİNE
Dünya tarihinde emperyalist ülkelerin boyunduruğu altında olan ve sömürü düzenine başkaldırarak
bağımsızlığı elde eden her milletin ulusal marşı, yazılış gerekçeleri itibariyle istiklale ve hürriyete dair
talepleri içerir. Bu marşlar, bu açıdan her yönüyle saygı duyulacak kutsal metinlerdir. Ancak bizim bu
makalede ortaya koymak istediğimiz bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin bayraktarlığında huzur ve sükûn
içinde olan Mısır, Tunus, Fas, Sudan, Cezayir, Libya gibi ülkelerin ulusal marşlarında bu duyguların
nasıl ve ne oranda yansıdığını ve bunlarla İstiklal Marşı arasında nasıl bir ruh benzerliği ve farklılıkların
olduğunu anlamaya çalışmaktır.
İstiklal Marşı’nın, Birinci Büyük Millet Meclisi ve Millî Mücadele hareketiyle birlikte Türk
milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinde çok anlamlı bir yerde durduğu aradan geçen yüz yılda daha
da iyi anlaşılmıştır. İstiklal Marşı, tam bağımsızlık ve hürriyet şiarıyla başlayan Millî Mücadele’ye
büyük bir şevk ve hareket getirmiştir. Birinci Millet Meclisi’nde başlayan bu heyecan, zamanla tüm ülke
sathına yayılmıştır. İstiklal Marşı’nın bu derecede etkili olmasında ondaki manevî atmosferin Türk
ruhuyla örtüşmesinin, toplum vicdanında makes bulan Allah, din, vatan, bayrak, istiklal, hürriyet, millet,
kahramanlık duygu ve düşüncelerinin rolü büyüktür. Özellikle şiirin tamamına hâkim olan İstiklal ve
hürriyet kavramları, hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen Türk milletinin de kırmızı çizgisidir. Ancak
Mehmet Akif’in kalemiyle zenginleşen bu kavramların derinliğine bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin
himayesinde olan ve bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkelerinin millî marşlarında rastlayamayız.
Osmanlı Devleti’nin himayesinde olan ve devletin zayıfladığı dönemlerde emperyalist ülkeler
tarafından işgal edilen Mısır, Sudan, Libya, Cezayir, Fas, Tunus topraklarının bağımsızlığı kazandığı
tarihler hemen hemen birbirine yakındır. Bu ülkeleri işgal eden devletler de sömürgecilik tarihiyle
ünlenmiş İngiltere, İtalya ve Fransa’dır. Mısır ve Sudan, İngiltere; Libya, İtalya; Tunus, Cezayir ve Fas,
Fransa tarafından işgal edilmiş; Mısır 1946; Libya 1951; Sudan, Tunus ve Fas 1956; Cezayir 1962’de
bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise bu ülkelerin tek tek mücadeleye giriştiği
Fransa, İngiltere ve İtalya’yla birlikte birçok devletle topyekûn savaşarak bağımsızlığını kazanmıştır. Bu
durum, Afrika ülkelerinde tüm marşların bağımsızlık sonrasında kabul edildiğini gösterir. Oysa İstiklal
Marşı, bağımsızlık mücadelesi devam ederken kabul edilmiştir. Fas Millî Marşı, bağımsızlık
kazanıldıktan 14 yıl sonra kaleme alınır. Libya, Mısır, Tunus gibi bazı ülkelerin marşları, ülkede yaşanan
kaos, yönetimsel karışıklıklar ve diğer nedenlerle zaman zaman değişikliklere uğramıştır. İstiklal
Marşı’nda da bazı talepler olmasına rağmen o ilk ve saf, berrak hâliyle günümüze kadar gelmiştir.
Mısır Millî Marşı’nda ana tema vatan sevgisidir. Şiirin hemen hemen her kıtasında Mısır yüceltilir.
Şair bir yerde Mısır’ın hep özgür olmasını ve halkını korumasını talep eder. Millet de hem barışta hem
de savaşta canlarını vatan için feda edeceklerine, bunun için en büyük yardımcılarının Allah olduğuna
inanmaktadır. Ayrıca ülkesine bağlı olan bu halkın vatana sadakatlerine de vurgu yapılır. Ancak Mısır
Millî Marşı’nda bizdeki gibi mücadeleyi öne alan bir bağımsızlık ve vatan aşkından ziyade
toprağa/coğrafyaya/mekâna bağlı gelişen bir sevgi söz konusudur.
Dünyanın en güçlü marşları arasında sayılan Cezayir Millî Marşı, bir devleti hedef alan ender
marşlardan biridir. Yıllardır Fransa tarafından sömürülen Cezayir, bağımsızlığa ulaştığında bile
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Fransa’ya olan nefretini unutmaz. Hatta marşlarında Fransa adının kaldırılması talebine de hiçbir zaman
sıcak bakmaz. Cezayirliler de emperyalizme karşı başkaldırıda Türkiye’ye benzer kadere sahip olmuştur.
Büyük bedeller ödemiş, tüm dünya karşısında yalnız bırakılmışlardır. Bu ortak kaderle birlikte millî
marşlarda da istiklal ve hürriyet arzusu, bizdeki gibi derin olmasa da “şehadet, din, vatan” bağlamında
zaman zaman öne çıkar. Ancak Cezayir Millî Marşı’nda bağımsızlığın sembolü olan “bayrak” yoktur.
Bayrak imgesine yer vermeyen diğer bir ülke de Fas’tır. Ayrıca Cezayir gibi yıllarca Fransızlar
tarafından sömürülen Fas’ın millî marşında hürriyet ve istiklal için ortaya konulan mücadele azmine de
pek yer verilmez. İstiklal Marşı’yla mukayese edilemeyecek derecede sâkin hâliyle Fas Millî Marşı,
vatana dair güzel dilek ve temennilere dayalıdır.
Osmanlı Devleti himayesinde huzur ve sükûnetin hâkim olduğu Libya, sömürgeciliğin elinden inin
inim inlemiş, atılan fesat ve fitne tohumlarıyla her zaman karıştırılmaya çalışılmış maalesef bugün bile iç
savaşın eşiğine gelmiş bir ülkedir. Bu karışıklıklar yüzündendir ki Libya Millî Marşı, bağımsızlığın
kazanıldığı 1951’de sonra üç kez değiştirilmiştir. “Ey Ülkem / Memleketim” anlamına gelen Ya Bilâdî,
ulusal Geçiş Konseyi tarafından 2011’de yeniden kabul edilmiştir. Libya Millî Marşı’nda Fas Millî
Marşı’nda olduğu gibi uzun yıllar devam eden sömürü ve başkaldırıya dair herhangi bir mücadeleye yer
verilmemiştir. Metnin millet olarak bağımsızlığı ve özgürlüğü öncelediklerine dair ender mısralarından
biri, kurtuldukları esarete asla geri dönmeyeceklerine dair verilen sözdür. İstiklal Marşı’ndaki bayrak,
hürriyet, istiklal fikri bu metinde yoktur.
Sudan Millî Marşı, istiklal ve hürriyet mücadelesine, bayrağın önemine ve kutsiyetine değer veren
önemli metinlerden biridir. İstiklal Marşı’yla bu anlamda ortak ruh birlikteliği olan Sudan Millî Marşı,
bu yönüyle Cezayir Millî Marşı’na da yaklaşır.
Tunus Millî Marşı’nda da İstiklal Marşı’nda olduğu gibi bağımsızlık ve özgürlüğe vatan ve millete,
özelde de bayrağa büyük önem verilir. Uzun yıllar Türklerin hâkimiyeti altında yaşayan ve din bağları
bulunan Tunus halkı böylece ruh benzerliklerinde bir araya gelirler.
Afrika’da birçok bölgede uzun süren sömürgecilik ve esaretten dolayı Cezayir, Libya, Mısır gibi
ülkelerin marşlarında bağımsızlık ve özgürlük talepleri öne çıkmıştır. Bu talepler dile getirilirken halkın
cesaretine de temas edilir. Ancak bu kompozisyonun İstiklal Marşı’nda olduğu gibi kapsayıcı ve
derinlikli olmadığını eklemek gerekir.
Fas, Libya, Cezayir’de bayrak imgesine yer verilmez. Fas ve Tunus Millî Marşı’nda ise bayrağa
önem verilir. Bayrak onlar için bağımsızlığın sembolü ve büyük bir iftihar vesilesidir. Ancak bu hâliyle
bile bayrak sevgisinin İstiklal Marşı’nda olduğu gibi bütüncül ve kapsayıcı olmadığını belirtmek gerekir.
Tüm bu marşlar içinde İstiklal Marşı’ndaki hürriyet ve istiklal kavramlarını kuşatıcı bir marşla
karşılaşılmamıştır. Libya, Tunus ve Cezayir gibi bazı marşlar bu anlamda yakın olsalar da İstiklal
Marşı’ndaki özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin daha zengin olduğunu tekrarlamak gerekir.
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CEZAYİR VE TÜRKİYE MİLLİ MARŞLARI ÜZERİNE EDEBİ İNCELEME
A LITERARY STUDY ON THE NATIONAL ANTHEMS OF ALGERIA AND TURKEY
Zineb DERRADJ1
Giriş
Milli marşlar, içinde bulundukları toplumu tanımlayan kimlik belgesi niteliğindedir. Her milli marş
olarak seçilen metin, bize mensup olduğu toplumun tarihine, kültürüne, önemsettiği sembollerine ve
değerlerine dair ipuçları vermektedir.
Cezayir’i ve Türkiye’yi birbirine bağlayan 500 yıla dayanan bir kardeşlik ilişkisi bulunmaktadır.
1516’da Cezayir’in Osmanlı’ya tabii olmasıyla başlayan bu kardeşliğin izleri; toplumsal ve kültürel
alanlarda karşılıklı etkileşimlerle günümüze kadar gelmiştir. Sanat ve edebiyatın muhtevasının hayatla
bağlantılı olması, bu etkileşimin elbette edebiyat üzerinde okunmasını temin etmiştir.
Her iki ülkede işgalci kuvvetlere karşı bağımsızlık savaşı mücadelesi başlamasıyla beraber, dönem
aydınları halkı edebiyat yoluyla aydınlatmaya başlamışlardır. Türkiye vatan şairi Mehmet Akif &
Cezayir vatan şairi Moufdi Zakaria da bu uğurda savaşan birer önemli şahsiyettir. Bu bağlamda her iki
ülkede işgale karşı bağımsızlık yelkenini açan, halkın azimetine doğrudan hitap eden; bayrağı, hilali ve
toprağı konu edinen güçlü birer marş yazabilmişlerdir.
Türkiye’nin ve Cezayir’in milli marşları olan “İstiklal” ve “Ant Olsun” anlamına gelen “Kassamen”
marşlarının yazılışı, mensup oldukları ülkelerin milli marşı olarak seçilmesi ve bestelenme süreçleri her
ne kadar birbirinin tam tersi olsa da, her iki marşın içeriğinde işgalci devletlere karşı boyun
eğmediklerini, canları pahasına topraklarını koruduklarını ve bayraklarını hür bir şekilde gökte
dalgalanması uğruna şehadet şerbetinden seve seve içtiklerini vurgulayarak yazmışlardır.
Bu çalışmamızda, iki ülkenin milli marşı yazarlarının kısa biyografilerine ve her iki şairde millet
kavramına değindikten sonra, Türkiye’nin ve Cezayir’in milli marşlarının yazılışı, marşların
değiştirilmesine yönelik yapılan girişimler ve marşların bestelenmesine değindikten sonra, marşların
tahlilini yaparak elde edeceğimiz inceleme sonucunda, iki marşın içerik açısından birbirine yakın olup
olmadığını tespit etmek suretiyle alana katkı sağlamayı umuyoruz.
1- Mehmet Akif & Moufdi Zakaria: Ayrı Ülkelerde Benzeşen Yaşantılar
1-1 Mehmet Akif Ersoy (20 Aralık 1873- 27 Aralık 1936)
Mehmet Akif ERSOY, 1873 yılının aralık ayında, İstanbul’un Fatih ilçesininin Sarı güzel semtinde
dünyaya gelmiştir. Babası adını ebced hesabıyla doğduğu yılı (1290) ifade eden, hicri 290 tarihini
gösteren ‘Ragıyf’ koymuştur. Ancak nüfus kâğıdına zamanla yerini ‘Akif’ olarak geçmiştir. (Tansel,
1991:4)
Akif’in babası olan Mehmet Tahir Efendi çok dindar aynı zamanda açık görüşlü bir insandır. Bütün
çocuklarına küçük yaştan itibaren dini bilgileri öğretmiş ve onları ibadete alıştırmıştır. Mehmet Akif ilk
tahsilini babasından almıştır. Daha sonra dört yaşındayken Emir Buhari Mahalle Mektebine gitmiş ve iki
sene eğitim almıştır. Sonrasında Maarif Nezaretine bağlı resmi bir okul olan İbtidai Mektebine geçmiştir.
Bu mektepte üç sene devam etmiştir. Ardından öğrenimini Fatih Rüştiyesinde tamamlamıştır.
(Karabulut, 2012:1-2)
Akif, Rüşdiye’ye devam ederken, aynı zamanda babasından Arapça ve Fatih Camii’nde Esat Dede
isimli Hocasından Farsça dersleri almaya başlamıştır. Burada Hafız Divan’ı, Gülistan ve Mesnevi gibi
eserleri okumuştur. Bu dönemde şiirle de alakadar olmaya başlamıştır. Aynı zamanda kendi kendine
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Fransızca öğrenmeye koyulmuş, kısa zamanda bu dili de bir hayli ilerletmiş ve diğer derslerin yanı sıra
bu dillerde de mektebin en başarılı öğrencisi haline gelmiştir. (Kayahan, 2013:121-122)
Akif Mekteb-i Mülkiye idadisinde üç sene eğitim alarak orta öğrenimini tamamlamıştır. İdadi
kısmından sonra aynı Mülkiyenin iki yıllık üst kısmına geçmiştir. Ancak lk senesinde babasını
kaybetmiştir. Aynı sene büyük Fatih yangınında Akif’in de evi de yanmıştır. Hem maddi hem manevi
olarak büyür sıkıntılara giren ailenin tüm sorumluluğu Akif’in omuzuna kalmış, bu nedenle mülkiyenin
üst kısmını bırakmak zorunda kalmıştır. O dönemlerde yeni açılmış olan ve mezunlarının hemen memur
olabildiği Mülkiye Baytar Mektebine geçiş yaparak, 22 Aralık 1893’te bu fakülteden birincilikle mezun
olmuştur. Baytar mektebinden mezun olduktan üç ay sonra Kur’an’ı ezberleyerek hafız olmuştur.
(Kayahan, 2013:121-122)
Akif, şiirle ilk defa Rüşdiye mektebinde karşılaşmıştır. İlk okuduğu şiir kitabı Fuzuli’nin Leyla İle
Mecnun’udur. Aynı dönemde bazı şiir denemeleri yapmıştır. Baytar mektebinde ise bu alana olan ilgisi
oldukça kabarmıştır. İlk eserlerinin temel konusu din, aşk ve ahlaktır. İlk denemelerinde Ziya Paşa,
Muallim Naci, Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’den çok etkilenmiştir. Ancak ilk denemelerinin
çoğunu imha etmiştir. Şiirden yanı sıra nesirle de ilgilenmiştir. Sebilürreşad dergisinde yayınlanmış
birçok mensur eseri de yer almaktadır. (Edip, 2008: 499)
Mehmet Akif, ‘Vatan Şairi’, ‘Milli Şair’ ve ‘İslam Şairi’ unvanları ile anılmaktadır. Çanakkale
Destanı ve Bülbül en önemli eserlerindendir. Şiirlerini 1908’den sonra yayımlamaya başlamıştır. Aynı
yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuş, Darülfünun’da Edebiyat müderrisliği yaparken Sırat-ı
Müstakim dergisinde de başyazarlığını yapmıştır. Derginin ilk sayısında ‘Fatih Camii’ şiirini
yayımlamıştır. 1991’de Safahat’ın ilk bölümünü çıkarmıştır. Aynı yıl Darülfünunun Edebiyat Şubesi’nde
Osmanlı Edebiyatı müderrisliğine tayin edilmiştir. Arapçası çok iyi olduğundan dolayı Arap edebiyatı ve
tercüme usulü dersleri vermiştir. Darüledeb adlı özel bir okulda da fahri hocalık yapmıştır. 1910’da
Baytar Mekteb-i Alisi Me’zunini Cemiyeti Başkanlığında da bulunmuştur. 1914 yılında ise
Darü’lHilafeti’l-Aliyye Medresesi’nde Türk Edebiyatı öğretmeni olmuştur. (Akay, Andı, 2010: 19-20;
Kabaklı, 1970: 21)
Doğu ve batı edebiyatlarına duyduğu ilgi nedeniyle realist bir aydındır Akif. Bu realizm, şiirinin
oldukça somut olmasını sağlamıştır. Bu düşünüş tarzıyla, dönemin yaşanan zorluklarına ışık tutmuş ve
sadece sorunu ortaya çıkaran değil çözümü de sunan bir sanat ortaya koymuştur. Akif, malzemesinin dil
olduğunu bilerek, bu aracı davası için kullanmıştır. (Ocak, 2015: 45)
Akif’in düşünce yapısını oluşturan önemli etkenlerden birisi de Batı yanlısı düşünürlere karşı aldığı
tavırdır. Özellikle bunları Batı hayranlığı ile suçlayan Akif, Batı taraftarı düşünürlerin Avrupa’yı kayıtsız
şartsız taklit etmek gerektiğini söylediklerini belirtir. Çünkü bu düşüncelere göre din, gelişmenin
önündeki en önemli engeldir. Oysa Akif’e göre geri kalmanın nedeni hiçbir şekilde din olamaz. Bunun
gerçek sebepleri yolsuzluk, cehalet, adaletsizlik, siyasi hissizliktir. Bütün bunları aşmak ise ancak İslami
değerler ve dine geri dönmekle mümkündür. Batının ilim ve sanatının alınmasında hiçbir sakınca
görmez. Çünkü bunların evrensel değerler olduğu ve Müslümanları bulundukları geri kalmışlık
durumundan kurtaracağına inanır. Fakat söz konusu sosyal ve siyasal hayat olunca, tamamen İslam
dinine bağlanmak gerektiğini ısrarla vurgular. Akif’e göre fazilet İslam’ın ruhunda, marifet ise Batı’nın
ilim ve tekniğinde mevcuttur. İslam toplumları bu fazilet ve marifeti başarmak zorundadır. Bu inkılabı
başarmak da ancak İslam birliğiyle mümkün olduğunu söylemiştir. (Gözütok, 2014: 10-11)
Mehmet Akif’in düşüncesinde İslam, Müslümanları birbirine bağlayan en önemli bağdır. Ona göre
milliyetçilik düşüncesinin Müslüman halk arasında ayrılıklara neden olduğunu düşündüğü için, din
bağını ön plana çıkarmaya gayret etmiştir. Bu düşüncesini Arnavutluk İsyanında, I. Dünya Savaşı’nda
yüklendiği Berlin gezisinde ve Necid gezisinde de açıkça ortaya koymuştur. (Timurtaş: 2006: 132)
Akif’i bir dava adamı olarak nitelememiz yerinde olacaktır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu içindeki
Müslüman toplulukların ayrılıkçı hareketlerine karşı sert bir duruş sergileyerek eleştirmiştir. Ona göre,
İslam ümmeti sömürgeci devletlere karşı birlik içinde hareket etmelidir. Ve bağımsızlık ancak birlikle
elde edilecektir. (Karadeniz, 2008: 53-55)
Balkan Harbi sırasında halkı uyandırmak ve orduya yardım sağlamak amacıyla kurulan Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti’nin İrşad Heyeti üyesi olarak camilerde vaazlar vermiş ve bu vaazları da daha sonra
gazetelerde halka ilan edilmiştir. (Düzdağ, 2012:186)

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

1081

Yurdun yer yer işgal edilmeye başlanması, diğer vatan severlerle birlikte Mehmet Akif’i de
Anadolu mücadelesine teşvik etmiştir. Bu nedenle şair, gönüllü olarak milli mücadeleye katılmaya karar
vermiştir. Ekim 1920 tarihinden itibaren kendini tamamen Milli Kurtuluş’a adamış ve halkı aydınlatmak
ve Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmek için Balıkesir’e doğru yola çıkmıştır. (Akyol, 2009: 410)
Milli mücadele sona erdikten sonra 1925’te Mehmet Akif ailesiyle birlikte dostu Abbas Halim
Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a yerleşmiştir. Mısır’da Halvan’da kalmıştır. Orada münzevi bir hayat
yaşamıştır. 1929 yılında Mısır Üniversitesinde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştı. Mısır’da
geçirdiği yıllarda daha fazla kendi iç dünyasına yönelmiş ve Tasavvufi eserleri okumaya da ağırlık
vermiştir.
Mehmet Akif 27 Aralık 1936’da Pazar günü, Beyoğlu’ndaki evinde 63 yaşındayken hayatını
kaybetmiştir. (Akay, 2009:46) Naaşı Edirnekapı Şehitliğinde gömülmüştür. Mezarı 1986 yılında tekrar
tanzim edilmiştir. (Çağbayır: 2016:213)
1-2 Moufdi Zakaria (12 Haziran 1908- 17 Ağustos 1977)
Tam adı Zekeria Ben Sliman Ben Yahia Ben Cheikh Sliman Ben El Hadj İssa’dır. Cezayir
sahrasının ortasında bulunan Ghardaia2’da yer alan Beni Mezghann şehrinde, 12 Haziran 1908 yılında
doğmuştur. Beni Yazgan saraylarının yakınlarında büyümüştür. (Belyahia, 1989: 38) Moufdi Zakaria,
Beni Yazgan bölgesinde yaygın olan ve halkın çoğunluğunun mensup olduğu İbadi mezhebine
mensuptur. Bundan dolayı çok muhafazakâr ve dindar bir ailede yetişmiştir. (Al Jazeera Documentary,
2018) Cezayir’in yaşamakta olduğu zor sürece rağmen Moufi Zakaria’nın babası hiçbir zaman oğlunun
cehalet içinde büyümesine izin vermemiş, Arap ve İslami değerlere uygun bir eğitim alması için elinden
geleni yapmıştır. İlk eğitimini doğduğu yerde, yani Beni Yazga şehrinde almıştır. Babası onu mektebe
göndermiş, orada Kuran’ın bir kısmını ezberlemiş, aynı zamanda Fasih Arap edebiyatı ve fıkıh gibi
dersler almıştır. Yedi yaşındayken babasının işi nedeniyle Cezayir’in doğusunda bulunan Annaba
şehrine taşınarak orada eğitimine devam etmiştir. Orada Kuran’ın tamamını ezberleyerek hafız olmuştur.
(Naser, 2014:82-83)
Çocukluk hayatının en önemli dönüşüm noktalarından bir tanesi annesini küçük yaşta
kaybetmesidir. Annesi vefat ettiğinde Moufdi sadece sekiz yaşındadır. Bu olay Moufdi’nin gönlünde
uzun süreliğine derin yara bırakmış olup gençliğinde yazmış olduğu ilk şiirlerinde bu yaranın izlerini
okuyucularına yansıtmıştır.
Moufdi’nin eğitimine devam ettiği süreçte Fransa Cezayir kimliğini kökünden yok etmeye yönelik
yeni stratejiler izlemiştir. Bu stratejilerin başında eğitim gelmektedir. 1920’de ülkede Fransızca diliyle
eğitim verilme yasasının çıkartılmasına paralele olarak Arapça diliyle eğitim verilmesini yasaklamıştır.
Bu zor koşullar altında Beni Mzab şehrinin önde gelen din adamları, vatan değerlerini korumak adına
Mzabiya Ekibi3 adı altında önde gelen öğrencilerinden bir ekip oluşturarak Tunus’a eğitim almaya
göndermiştir. Bu ekibe ‘Mzabiya Ekibi’ adı verilmiştir. Moufdi Zakaria da bu ekibin içinde olan
öğrencilerdendir.
1922 yılında, Tunus’ta bulunan Esselam Kuran Medresesi’nde iki yıllığına eğitim aldıktan sonra
Arap Edebiyatı İlkokul diplomasını kazanmıştır. Aynı zamanda Fransızcayı da iyi derecede ilerletmiştir.
Daha sonra Khaldounia okuluna geçmiştir. Orada edebiyat, imla, hesap, geometri, tarih ve coğrafya
derslerini alarak lise diplomasını almıştır. (Naser, 2014)
Ezzeytouna Camii’sine geçtiğinde edebiyata olan ilgisi oldukça artmıştır. Dönemin en önemli
şair ve edebiyatçılarını takip edip, Tunus’ta düzenlenen edebi seminerlere katılmıştır. Tunus
şairlerinden olan El Arbi Kabbadii’den oldukça etkilenmiş ve Cezayir şairlerinden olan Ramdan
Hammoud ( )ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﻤﻮﺣile güçlü bir arkadaşlık kurmuştur. Hocası Hattab Bouchnak 1926 yılında
kendisine fedakar anlamına gelen ‘Moufdi’ lakabını vermiştir. (Belkacem, 2012: 14-15)
Moufdi Zakaria’nın Tunus’ta geçirdiği beş sene (1922-1926) edebi ve siyasi kişiliğinin oluşması
ve olgunlaşması açısından bir temel oluşturmuştur. Bununla beraber milliyetçilik, özgürlük, istiklal ve
2
3

Cezayir’in güneyinde bulunan bir şehrin adı
Mzabiya Ekibi: Fransa işgali döneminde Ghardaia’da bulunan Mzabiler’in önde gelen din adamlarının Tunus’ta eğitim
almak üzere gönderdikleri okullarda başarılı olan öğrencilerden oluşan ekibe verilen isimdir.
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vatan uğruna fedakârlık kavramlarıyla bu ülkede tanışmış olup, Cezayir ve Tunus halkının bu uğurda
verdikleri mücadeleyle tanışmıştır.
Moufdi’nin edebi ve siyasi hayatının oluşmasında gazeteciliğin ve yazarlığının büyük bir önemi
vardır. 1923’te üyesi olduğu Mzabiya Ekibi tarafından ‘El Ouifak’ derneği kurulmuş, derneğe bağlı
haftalık yayın yapan bir gazete çıkartılmıştır. Derneğin ve gazetenin içeriği Tunus’ta ve Cezayir’de
işgale karşı çıkan devrimlere dair yayın yapmaktır. 1924’te bu gazete dergiye dönüştürülmüş ve
başına Moufdi getirilmiştir. 1927’de Moufdi’inin içinde milli mücadele kavramları daha net bir
şekilde oturmuş ve kurtuluşun ancak birlik olmakla olacağının kanaatine varmıştır. Bu uğurda
1930’da arkadaşlarıyla beraber kurduğu ‘Bir Grup Devrimci’ topluluğu ile Fransa’ya karşı
Cezayirlilerin direnişini ve birliğini ayağa kaldırmaya çalışmıştır. Moufdi’nin bu tür isyankâr
faaliyetleri Fransa’nın gözlerini üstüne çekmiş ve sıkı bir takibe alınmasını sağlamıştır. 1935 yılında
‘Müslüman Âlimler Cemiyeti’4 tarafından Tlemcen şehrinde düzenlenen ‘5. Güney Afrika Öğrenciler
Kongresi’ne katılmıştır. Kongrede Fransa tarafından Güney Afrika’da yok edilmeye çalışılan Arapça
eğitimini savunmak ve bunun ancak devrimle gerçekleşeceğinin düşüncesini öne sürmüştür. Ancak
kongredeki kışkırtıcı konuşmasından dolayı Fransa kuvvetleri tarafından tutuklanarak zindana
atılmıştır. (Kannache, 1985: 265)
Moufdi Zakaria, Cezayir bağımsızlık savaşının siyasi kanadında da oldukça aktif olan bir
aydındır. 1930’da kurmuş olduğu ‘Bir Grup Devrimci’ topluluğundan sonra 1936’da Cezayir’in
bağımsızlık hareketlerinde önde gelen isimlerden biri olan Msali El Hadj tarafından kurulan Kuzey
Afrika Yıldızı5 partisinin düzenlemiş olduğu protestolara katılmış, bu süreçte Msali El Hadj’dan çok
etkilenmiş ve bu partinin bir uzantısı olarak doğan Cezayir Halk Partisi (C.H.P) kurulduktan sonra
orada genel sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.
Daha sonra 1955’te milli mücadeleyi temsil eden ‘Ulusal Kurtuluş Cephesine’ (FLN) katılmış ve
göstermiş olduğu faaliyetler nedeniyle 19 Nisan 1956 – 1 Şubat 1959 yılları arasında Fransa
kuvvetleri tarafından zindana atılmıştır. O süreç içerisinde tüm mal varlıklarına Fransa tarafından el
konulmuştur. Daha sonra Moufdi zindandan kaçarak Fas’a göç etmek zorunda kalmıştır. Ancak
Moufdi’nin Cezayir toprakları sınırları dışında olması, onu amacından geri koymamıştır. Tam aksine
ısrarla istiklal uğruna mücadele edilmesi gerektiğini daha net bir şekilde anlamasına vesile olmuştur.
Moufdi’nin edebi kişiliğine değinecek olursak, onun şair kişiliği Tunus’ta doğmuştur. İlk şiirini
orada yazmıştır. 1922’de 14 yaşını doldurmadan önce ‘Uykuda Olan İslam Evlatlarına Uyarı’ başlığı
altında bir kaside yazmıştır. Bu kasidenin mısralarında, Moufdi Zakaria açık bir şekilde bağımsızlığa
yönelik düşüncelerini anlatmıştır. Ve bu kaside, Moufdi Zakaria’nın şiir hayatının başlangıcı
olmuştur. (Dahmani, 2015:20) Daha sonra Tunus gazetelerinde kasidelerini paylaşmışmaya
başlamıştır. Bunlardan en önemlisi 43 beyitten oluşan ‘Milli Cezayir Dolusu’ adlı kasidesidir.
1925 yılında, 17 yaşını doldurduğunda, Moufdi’nin genel olarak Arap ülkeleri arasında, özel
olarak ise Cezayir’de bilinen şairler arasında yer almasını sağlayan ilk adımı atmıştır. Tunus’un farklı
gazetelerinde yayınlanan ‘Köylülere Selam Olsun’ başlığı altında yazmış olduğu şiirini yayınlatmıştır.
Bu şiir, Fas’ın doğusunda bulunan köylerde Abdelkerim El Khattabi liderliğinde işgale karşı mücadele
veren köylülere armağan edilmiştir. Şiir Fas, Tunus ve Cezayir’de çok yankılanmıştır. Bundan sonra
Moufdi’nin yazmış olduğu tüm şiirlerinde sadece Cezayir’in bağımsızlığı için değil, tüm mağrip
ülkelerinin birleşerek işgalden kurtulması için çağrıda bulunmuştur.
Moufdi’nin kişiliği buydu. Savaşın içinde doğmuş ve bağımsızlığa adamıştı kendini. Sadece
Cezayir’in değil, tüm mağrip ülkelerini bir görüyor ve bağımsızlıkları için çalışıyordu.
Kurtuluş savaşının başlamasından önceki dönemde şairin yazmış olduğu hemen hemen tüm
şiirlerinin konusu, bulunduğu ortamı yansıtan köy hayatı, İslami konular, gençlere hitaben ve gençleri
anlatan konulardır. Bunlara ilaveten halkın Fransa işgalinden çektiği çileleri şiirleri aracılığıyla en
4

5

Cezayirli İslami Bir Cemiyettir. Bir takım Cezayirli Âlimler tarafından 20. Yy’lın ilk yarısında, 1931’ kurulmuştur. ‘Dinimiz
İslam, Dilimiz Arapça ve Vatanımız Cezayir’ sloganını benimsemişlerdir. Tüm faaliyetleri bu sloganın çerçevesinde
yürütmektedirler.
Kuzey Afrika Yıldızı “Nadjm Shamal İfrikia- Étoile Nord-Africaine ENA”: Msali El Hadj önderliğinde 1926’da
Fransa’daki Cezayirli işçiler tarafından kurulan milli bir partidir. Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini siyasi bir kanat
üzerinden sürdürmeyi amaçlamıştır. Ancak parti 1937’de Fransa tarafından dağıtılmıştır.
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geniş kitleye ulaştırmaya çalışmıştır. Bunu net bir şekilde yazmış olduğu ‘Zeytin Gölgesi Altında’
(Zakaria, 2007: 21) adlı divanında görebilmekteyiz.
Moufdi’nin Msali El Hadj’dan etkilendiği süre içerisinde ‘Kuzey Afrika Yıldızı’ partisinin
konuşan lisanı haline gelmiştir. Bu bağlamda partinin marşı olarak sayılan ve ülkede büyük bir yankı
uyandırıp benimsenen ve uzun bir süreliğine ilk milli marş olarak nitelenen ölümsüz bir marş
yazmıştır. İstiklalin kıvılcımı haline gelen ve partinin marşı olarak kabul edilen bu mısralar, halk
tarafından benimsemiş ve 1950’li yıllara kadar ülkenin gayrı resmi marşı haline gelmiştir. Moufdi’nin
bu dönemden sonraki tüm şiirlerinin konusu sadece milli mücadele ve bağımsızlıktı. Moufdi, yazdığı
tüm satırlarda, şiir ve makalelerinde ısrarla Fransa’nın yürütmüş olduğu Cezayir kimliğini yok etme
siyasetine karşı meydan okumuştur. Cezayir’in her daim Arap ve Müslüman bir ülke olduğu ve bu
gerçeği hiçbir gücün yok edemeyeceğinin altını çizmiştir. (Mourtaz, 2010:493)
Moufdi Cezayir Halk Partisinde genel sekreter olarak çalıştığı süreç içerisinde halkın ahvalini
yansıtan ve Arapça dili ile yayınlanan Halk Gazetesini çıkarmıştır. Bu gazete sayesinde gazetecilik
yeteneği ortaya çıkmıştır. Gazete sadece iki kere yayın yapabilmiş, daha sonra Fransa tarafından
kapatılmıştır. Daha sonra Moufdi’nin başkentte bulunan 63 numaralı Barbaros zindanlarında geçirdiği
süreçte Ahmed Bouadda tarafından haftalık yayın yapan ‘Cezayir Parlamentosu’ adlı gazete
kurulmuştur. Moufdi de gazetenin başyazarı olarak görevlendirilmiştir. Gazetede paylaşmış olduğu
makale ve şiirleri sayesinde halkın gönüllerinde mücadele etme kıvılcımını alevlendirmiş ve
cesaretlerini arttırmıştır. Her türlü cehalete karşı bir duruş sergilemiş, halkı birliğe davet etmiştir.
(Boumehla, 2012: 39) 1962 yılına kadar Moufdi Cezayir mücadelesinin dili haline gelmiştir. Tüm
Arap ülkelerinde bulunan önemli basın organlarında yayın yapmış, dönemde Arap ülkelerince en çok
dinlenen Arap Sesi adlı radyo kanalından şiirleri ile halka ilham vermiştir.
Bağımsızlıktan sonra, 1963’te Cezayir’in Cumhurbaşkanı tarafından işlenen tek partili sisteme
karşı geldiğinden ve tüm mağrip ülkelerinin ayrılamaz bir bütün olduğu düşüncesini savunmasından
dolayı Tunus’a sürgün edilmiştir. (Moulıudj, 2009: 31) Böylece ömrünün geri kalan kısmını Fas ile
Tunus arasında geçirmiş ve 17 Ağostos 1977 tarihinde Tunus’ta kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetmiştir. Naaşı Cezayir’e getirilerek doğduğu şehirde, Gardaia’da defnedilmiştir. Evi günümüze
kadar araştırmacılara açık bir kütüphane halinde kullanılmaktadır. (Dahmani, 2015)
Cezayir’in vatan şairi olan Moufdi Zakaria, hem Cezayir için hem mağrip ve Arap ülkeleri için
kalemi ile savaşan, birliğe ve beraberliğe davet edip her türlü işgale karşı gelen isimlerden bir
tanesidir. Ondan sonraki nesillere örnek kalacak nadir eserler bırakmıştır. İstiklal uğuruna mücadele
etmiş ve son anına dek bu gayesi uğruna fedakârlıklar yapmıştır.
1-3 Mehmet Akif Ersoy & Moufdi Zakaria’nın Benzer Yanları
Farklı zaman diliminde ve farklı ülkelerde yaşamış olan bu iki şair, birbirlerine oldukça benzeyen
bir hayat yaşamışlardır.
Mehmet Akif’in ve Moufdi Zakaria’nın hayatları incelendiğinde; yetiştikleri aile çerçevesi,
bulundukları toplum anlayışı ve yaşam seviyesi, sürdürdükleri yaşam biçimi, beslendikleri kültür
kaynakları ve sanat anlayışlarının birbirlerine çok yakın olduğunu fark etmekteyiz. Her ikisi de
muhafazakâr birer ailede yetişmiş, genç yaşta ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. Mehmet Akif on
beş yaşındayken babasını, Moufdi Zakaria ise sekiz yaşındayken annesini kaybetmiştir. Bu durum
ikisini de çok etkileyerek gönüllerinde derin izler bırakmıştır. Hayat koşulları nedeniyle genç yaştan
itibaren aile sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalmışlardır.
Mehmet Akif ve Moufdi Zakaria ülkelerinin farklı kökenlerine mensupturlar. Mehmet Akif Türk
olup Arnavut kökenlidir. Moufdi Zakaria ise Cezayirli olup Beni Mzab kökenlidir.
Eğitim hayatlarını ele alındığında ise her ikisi de küçük yaştan itibaren Kuran mekteplerine
gönderilerek Kuran Kerimi ezberlemeye başlamış ve hafız olmuşlardır. Mehmet Akif’in babası
Mehmet Tahir Efendi ve Moufdi Zakaria’nın babası Sliman El Chaikh, oğullarının cehaletten uzak iyi
bir eğitim almaları için çaba sarf etmişlerdir. Her ikisi de okullarında oldukça başarılı ve diplomalarını
birincilikle almışlardır.
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İkisi de giyimine kuşamına önem vermiştir. Birbirine oldukça benzeyen karakterlere sahiptirler.
Akif ve Moufdi kendilerine özgüveni olan, kararlı ve oldukça güçlü birer kişiliğe sahip, kimse
tarafından yönetilmeyen, yönlendirilmeyen, sadece doğru bildiğini söyleyen, zulme ve haksızlığa asla
tahammülü olmayan, her türlü işgale karşı, bir o kadar da mütevazı ve alçak gönüllülerdir.
İkisi de batıya körü körüne tabii olmaya karşı gelmiştir. Batıdan insanlığa faydası olan ilim ve
teknolojinin alınmasında hem fikir olup, medeniyetin İslam çerçevesi dışında olabileceğini savunan
fikirlere karşı gelmişlerdir. İkisinin de amacı ülkelerini içine düştüğü perişan durumdan kurtarmaktır.
Bunun da ırk, dil ayrımı yapmaksızın ancak İslam birliğine tutunarak, toplumun sahip oldukları kutsal
değerleri hatırlatarak ve bu değerleri can ve kan pahasına korumaları için cesaretlendirerek olacağını
savunmuşlardır. Bu gaye uğruna eserlerini yazıyorlardı.
Her iki şair, Arapça ve Fransızca dillerine çok iyi düzeyde hâkimdir. Böylece Doğu ve Batı
kültürlerini ve Edebiyatlarını yakından incelemiş, dönemin bilinen düşünür ve şairlerini takip ediyor
ve onlardan oldukça etkilenmişlerdir. Şiir dünyasına genç yaşta girmişlerdir. İlk şiirlerinin temel
konusu aşk, din ve ahlaktır.
İki şairin yayınlanan ve yayınlanmayan eserleri mevcuttur. Yayınlanan eserlerini incelediğinde
oldukça güçlü ve etkileyici bir hitabet üslubuna sahip olmakla beraber, realist bir bakış açısıyla aynı
temel konular üzerinde çalıştıklarını fark edebiliriz. İkisinin de edebi kişiliği ikiye ayrılmaktadır. Millî
mücadelenin başlamasından önceki kişilikleri ve milli mücadelenin başlamasından sonraki kişilikleri.
İlk dönemdeki eserlerinin konuları incelendiğinde, genel olarak başta din olmak üzere, ahlak, gençlik,
sıradan halkın hayatları ve toplumsal sorunlar ve aşktır. Millî mücadelenin başlamasıyla beraber
kalem silahını tamamen düşmana karşı yönlendirmişlerdir. Kendi ülkelerinde yayın yapan birçok
dergi ve mecmualara baş editörlük yapmışlardır. İki şaire iki ülkenin halkı tarafından verilen ‘Vatan
Şairi’ unvanını hakkıyla taşımışlardır. Şiirlerinde aruz vezni kullanmışlardır. Eserlerinde halkın
anlayabileceği şekilde sade bir dil kullanmışlardır. Mehmet Akif yedi bölümden oluşan bir divan,
Moufdi Zakaria İse beş divan yazmış olsa da, aslında eserleri bir kişiliklerini net bir şekilde yansıtan
bir bütün halindedir.
Her iki şairin bazı şiirlerinde halk dili kullanılmıştır. Ülkelerine dünyaca en güçlü marşlar
arasında yer alan Milli Marşlarını yazarak armağan etmişlerdir. Mehmet Akif, Türkiye’de milli marş
olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nı, Ankara’da bulunan Tacceddin Dergahı’ndaki odasına kendini
kapatıp mücadeleci Türk’ün ruhunu yansıtan marşı iki günde yazıp tamamlamıştır. Moufdi Zakaria da
aynı şekilde, Cezayir milli marşı olarak kabul edilen ‘Kassamen’ marşını, Dar El Salam adlı
dükkanında kendini azlederek iki gün boyunca tüm milli mücadele süresince olanlara odaklanarak
yazmıştır.
İşgal kuvvetlerine karşı yapılan milli mücadele sırasında Akif ve Moufdi halkı bu uğurda
bilinçlendirmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Akif halk arasına karışarak ve cephelere giderek
vaazlar veriyor, şiirler yazıyordu. Moufdi ise halkın arasına karışarak ve Cezayir’in yerel ve Arapların
uluslararası radyo kanalında yayın yaparak halka hitap ediyor, şiirler ve marşlar yazıyordu. Akif’in ve
Moufdi’nin kalemlerinden dökülen mısralar halkı birlik ve beraberliğe davet etmekle kalmıyor,
istibdada karşı korkusuzca mücadele etmek için azimet veriyordu.
İslam ülkeleri arasında sınır tanımıyorlardı. Ülkelerin siyasi sınıflarla değil İslam’ın uzandığı her
yeri kendi ülkeleri olarak görüp benimsiyorlardı. Oldukça güçlü birer İslamcı kişiliğe sahiptirler.
Ülkelerine ve milli değerlerine oldukça düşkündürler.
Dünya malına hiçbir zaman talip olmamışlardır. Mehmet Akif, İstiklal Marşı yarışmasından
kazandığı para ödülünü yoksul ve muhtaçlara dağıtmış bir kuruşunu bile kullanmamıştır. Hayatının
son günlerine dek üstündeki yeleğinden başka hiçbir şeye sahip değildi. Hayatını kaybettiğinde ise
cebindeki parası ancak kefenini satın almaya yetecek kadardı. Moufdi Zakaria da aynı şekilde
Cezayir’in bağımsız mücadelesinde destek vermek amacıyla yazdığı şiirler ve marşlardan bir karşılık
almıyor, Cezayir’in yerli radyo kanalında yaptığı sunumdan kazandığı düşük geliri onunla çalışan
sekreterinin maaşına ancak yetiyordu. Hayatının bir döneminde ticaretle ilgilenmiş olsa da oradan
kazandığı geliri işgale karşı silahla mücadele eden kardeşlerine silah almak için geri gönderiyordu.
Her ikisi de yazmış oldukları son şiirlerinden birinde ülkelerini bir kadına benzeterek
anlatmışlardır. Mehmet Akif Türkiye’yi Leyla’ya benzetmiştir. Mısır’a gitmeden önce yazmış olduğu
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son şiirlerinden biri olan Leyla, Türkiye’nin o dönemde düştüğü vahim durumu ve ülkesine duyduğu
özlemi anlatmıştır. Akif şiirinde soyut kavramları ilişkilendirerek açıklamıştır. Sevgiliye hitap eder
gibi hitap etmiştir. Moufdi Zakaria ise Cezayir’i Selma’ya benzetmiştir. ‘Kutsal Alev’ Divan’nında yer
alan Selma şiirinde Moufdi, Cezayir’e duyduğu özlemini ve hasretini anlatmıştır. Şiir’inde sevgiliye
hitap edercesine oldukça yalın bir dil kullanmıştır.
Türkiye ve Cezayir işgal kuvvetlerinden bağımsızlığını kazandıktan sonra kurulan yeni
cumhuriyet liderleriyle siyasi anlaşmazlıklardan dolayı ayrı düşüp sürgün edilmişlerdir. Hayatlarının
son yıllarını sürgünde geçirmişlerdir.
2- Mehmet Akif’te ve Moufdi Zakaria’da Millet Kavramı
2-1 Mehmet Akif’te Millet Kavramı
Akif’e göre millet anlayışı; dili, dini, ahlakı ve aynı terbiyeyi almış fertlerden meydana gelen bir
topluluktur. Ona göre milletin ruhu, yani milleti meydana getiren en önemli unsur ahlaktır. Bir
milletin yok olmasını ahlakını kaybetmesine bağlar. Akif’e göre din insanı, dolayısıyla da milleti
sımsıkı çevreler. Bundan dolayı Akif’in ahlak anlayışı İslamiyet’ten kaynaklanmaktadır. Onun
anlayışına göre din ile millet birbirinden ayrılamaz. (TİMURTAŞ, 1987: 226)
Akif’in millet anlayışında önemli unsurlardan biri de dildir. Ona göre şivesiz bir dil
yaşamayacağı gibi, dilsiz biz millet te yaşayamaz. (Edip, 1962: 201)
Bu ifadelerin ışığında, Mehmet Akife göre milleti din, ahlak ve dil birliği olarak tanımlayabiliriz.
Ona göre milletlerin sosyal çözülmelerine neden olan en önemli iki faktör, birlik şuurunun zayıflaması
ve bölücülüktür. Akif’in anlayışına göre bir millet topla tüfekle değil, aralarındaki milli dayanışmayı
sağlayan milli değerlerin yok edilmesi ile bölünmekle yok olunur.
Milli değerlere son derece düşkün olan Mehmet Akif, sanatın bütün dallarında milli motifler
olması gerektiğini dile getirir. Ancak daha fazla vurgu yaptığı şey ise Doğu toplumunun bir bütün
olduğudur. Bu bağlamda Mehmet Akif’in bir milliyetçiden çok ümmetçi olduğunu söyleyebiliriz.
(Aktaş, 2008:133)
Akif, Osmanlı Devleti’inde yaşanmış olan isyanlar karşısında, Hakkın Sesleri şiirinde:
‘Hani milliyetin İslam idi. Kavmiyyet ne?
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
‘Arnavutluk’ ne demek?
Var mı Şeriat’te yeri,
Küfr olur,
Başkadeğili kavmini sürmek ileri!
Arab’ın Türk’e, Lazın Çerkez’e, yahud Kürde;
... Müslümanlık’ta ‘anasır’ mı olur muş? Ne gezer!’ (Ersoy, 2008: 205)
Bu mısralardan da anlaşılacağı üzere, Akif ‘Ne Araplık, ne de Türklük kalacak aç gözünü’
diyerek milliyet anlayışını açık bir şekilde ifade etmiştir. Akif, Eşref Edip ve Ahmet Naim gibi
aydınlarla birlikte millet kavramında daha çok milli İslam anlayışını dile getirmişlerdir. Mehmet Akif
Büyük İslam Birliği oluşumunun doğunun tek çıkış noktası olarak görmektedir. Modern batılı bir
ideoloji anlayışında olan milliyetçiliği de bu birlik için bir tehlike olarak görmektedir. (Şahin, 2015:
92-95)
2-2 Moufdi Zakaria’da Millet Kavramı
Moufdi Zakaria’ya göre millet kavramı, dili ve dini aynı olan bireylerden oluşan topluluktur.
Bundan dolayı başta Güney Afrika’da bulunan Fas, Cezayir ve Tunus ülkelerini, yani Mağrip ülkelerini
ve tüm İslam ülkelerini tek bir ülke halinde görüyor, aralarında çizilen siyasi sınırları tanımıyordu. Batı
işgalinden kurtulmanın tek yolu İslam ülkelerinin birleşerek tek vücut halinde savaşmakta olduğunu
düşünüyor ve bu görüşü savunuyordu. Tunus’ta eğitim aldığı dönemde, Fas’ta işgal kuvvetlerine karşı
Abdelkerim El Khattabi ( )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲliderliğinde mücadele eden köylülere ithafen yazmış olduğu
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‘Köylülülere Selam Olsun’ şiiri, tüm Arap ülkeleri arasında tanınmasını sağlayan ilk şiirdi. Benzer
şekilde çoğu arap ülkelerine hitap yazdığı şiirler de mevcuttur. Bunlardan ‘Zeytin Gölgesi Altında’
divanında geçen ‘Keramet Ülkesinde Kerametle Otur’, Tunus’a ithafen yazmış olduğu ‘Celallen Harika
Cumhuriyet Bayramı’ ,‘Cezayir Tunus’tan Ayımı ki?’, ‘Ey Şenlik Sana Marşım Olsun’, ‘Halkın
İntikamını Alacağız’, ‘Kurtuluş Günü’, ‘ Halkın İradesi Kaderi Yönlendirir’ ... Ve nicesi. Ancak Arap
ülkelerinin bir gönülde atan can olduklarını belirten en meşhur şiirlerinden bir tanesi, ‘Atalarımız
Konuşuyor’ divanında yayınlanan ‘Kitabını Oku’ adlı şiiridir.
Arap dünyasının topumu birdir,
Bir yeri acısa... soy ağacı misali yayılır,
Acısı her gönülün damar teline saplanır,
Bir tel çalarsa diğer teller acıdan kıvranır (İbn El Hadj Bekir Hamouda, 2003: 27)
Sömürge kuvvetlerinin Cezayir’de yürütmeye çalıştığı en önemli politikalardan birtanesi olan
Cezayir kimliğini yok etme planına şiddetle karşı çıkmıştır. Bu plan çerçevesinde Cezayirliler arasında
Arapça ve Amazigh dilleriyle konuşmak katiyen yasaklanmış, yerine Fransızca konuşma zorunluluğu
kanunu çıkartılmıştır. Aynı şekilde okullardan da Arapça dili kaldırılmış, yerine Fransızca diliyle eğitim
verilmeye başlanmıştı. Moufdi, bir milleti yok etmenin yolu dilini yok etmekten geçtiğini söyler. Bundan
dolayı dili koruyabilmek için sadece fasih Arapçayla değil, bazı şiirlerini darıca denilen Cezayir
şiveleriyle yazmıştır.
3- Türkiye ve Cezayir Milli Marşlarının Yazılışı ve Bestelenişi
Sözlüklerde marş kelimesi, yürüyüş sırasında söylenmek üzere hazırlanmış müzik parçasıdır.
(Doğan, 1994) Yürüyüş temposuna göre hazırlanmış beste (Erüz, 1984), daha çok yürüyüşlerde
çalınmak üzere bestelenmiş müzik parçası (Rado, 2008) diye açıklanır. Arapçada ise marş tanımı, bir
toplum içinde aynı ritimle söylenen şiir parçası olup bulunduğu ülkenin tarihini sembol eder. (Azir,
2014: 44)
Milli Marşların doğuşu ise askeri kaynaklara dayanmaktadır. Milli ya da Ulusal Marş, bir topluluğu
simgelemek için düzenlenmiş müzik parçasıdır. (TDK, 2018) Bir milletin ortak duygularını,
heyecanlarını, ümitlerini, birlikte var olma ve yaşama azmini, milli birlik inancını terennüm eden
ahenkli, müzikli olarak söylenen manzum metindir. (Çetin, 2012)
Her milletin kendine has, her devletlerin resmen kabul ettiği bir milli marş vardır. Bu marşlar,
bayrak, vatan, toprak gibi mensup olduğu millettin malıdır. Ait oldukları milletlerin karakterlerini
yansıtır. (Bilgin, 2009)
3-1 Türkiye’de ve Cezayir’de Milli Marşlara Duyulan İhtiyaç
Türkiye’de 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Türkler, savaş
ortasında kendi bağımsız hükumetini kurmuştur. Milli hükumetin kurulduğu sıralarda başka devletlerde
elçilik düzeyinde resmi temaslar, gidip gelmeler olmasa da bu marşa ihtiyaç duyulmuştur.
Daha önce Türkiye’nin resmi bir marşı olmamıştır. II. Mahmut’tan beri batılı ülkelerle girilen
uluslararası ilişkilerde gerekli zaman ve yerlerde zamanın padişahları adına bestelenen marşlar
çalınmıştır.
Cezayir’de ise 1 Kasım 1954’te Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin kurulmasıyla Cezayirliler tek cephe
altında toplanmaya başlamıştır. Bu bağlamda U.K.C’nin siyasi kanadı, Fransa’dan bağımsız bir hükumet
kurmuştu. Dünya devletleri arasında Cezayir kendini sesini farz edebilmesi için bir milli marşın doğması
gerektiği sezmiştir.
Cezayir’de de daha önce resmi bir marş olmamıştı. Ancak Moufdi tarafından C.H.P için yazılan
marşın etkisi o kadar güçlüydü ki, 1950 yıllarının başına kadar Cezayir’in gayri resmi marşı olarak kabul
edildi. Bundan önceki zamanlarda da Türkiye’de olduğu gibi, Osmanlıların Cezayir’de hüküm sürdüğü
vakitte, dönemin dayıları ve paşaları adına bestelenen övgü dolu marşlar çalınmıştır.
Toplumsal açıdan ise Türkiye’de Milli Mücadele’nin destanın yazılması ihtiyacı doğdu. Türkiye
milletinin emperyalist işgalci batılı güçlere karşı İstiklal Mücadelesine azmi, ümidi, heyecanı vermek,
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aşılamak, özgüven sağlamak gerekiyordu. Milli heyecanı, milli azim ve imanı manevi sahada koruyup
besleyecek bir marşa ihtiyaç duyuldu. (Çetin, 2012)
Cezayir’de ise, 1830’da Fransa işgalinin başlamasıyla beraber Cezayir’in farklı bölgelerinde işgale
karşı direnişler başladı. Ancak bu direnişler düzenli bir şekilde değildi. Kabileler birbirlerinden
bağlantısız bir şekilde işgale karşı direniyordu. 1 Kasım 1954’te başlayan Cezayir devrim U.K.C
önderliğinde yürütülüyordu. Bu Cephenin askeri kanadı olan U.K.C Ordusunun saflarına tüm halkın
birleşerek katılması için; din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sadece toprak birliği uğruna tüm Cezayirlilerin
birleşmesi için çağrıda bulunan bir marşın yazılmasına ihtiyaç duyuldu.
3-2 Türkiye’de & Cezayir’de Marşların Yazılışı
Türkiye’de İstiklal Harbi’nin başlarında, İstiklal Harbi’nin milli bir ruh içerisinde verilmesi
imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekâleti, 1921’de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu
yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya
katılmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine, İstiklal Harbi’nın
özellikle hangi ruh ideolojik çerçeve içerisinde verilebileceğini Türklere göstermek amacıyla,
Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda 2 günde yazıp tamamladığı şiirini yarışmaya koymuştur. (Kayahan,
2013)
Marş ilk defa 17 Şubat 1921’de Sebilürreşad Dergisinde yayınlanmıştır. Şiiri 2 Şubat 1921 tarihinde
Açıksöz Gazetesi de neşredilmiştir. 26 Şubat 1921’de ise İstiklal Marşı konusu Meclis görüşmelerine
taşınmıştır. (TBMM, 1921: 157)12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul
edilen Mehmet Akif’in şiiri, haber olarak gazete ve dergilerde geniş yer bulmuştur. Kabulünün arından,
İstiklal Marşı, İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsçaya çevrilerek yurtiçinde ve yurtdışında
dağıtılmıştır. (Altınbaş, 2015: 34-35)
Cezayir’de ise Milli Marşın yazılışı bir yarışma şeklinde değil de özel bir rica üzerine
gerçekleşmiştir. 1 Kasım 1953’te Fransa’ya karşı başlayan Cezayir Milli Mücadelesinin etrafına tüm
halkı tek bir cephe altında birleştirmek ve cesaretlendirmek adına bir milli marşın yazılma ihtiyacı
duyuldu. Bunun üzerine U.K.C liderlerinden olan Abban Ramdane, şiirleriyle Cezayir’in her bir
karışında tanılan ve bilinen Moufdi Zakaria’ya Rabbah Lakhdar giderek konuyu açıkladı. Verilen görevi
tereddüt etmeden kabul eden Moufdi, Casbah’da bulunan Dar El Selam adı altındaki dükkânında 2 gün
boyunca kendini azlederek marşı yazıp teslim etmiştir. Daha sonra işgal kuvvetleri yazılan marş
aracılığıyla, Cezayir’deki Fransa egemenliğini ihlal etme suçlamasıyla Moufdi’yi yazmış tutuklanarak
Barbaros zindanına atılmıştır. Orada çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. İşkencelerden dolayı kanlar
içinde yattığı 69 no’lu zindanında, marşa bazı değişiklikler yapmıştır. Eline kâğıt kalem verilmediğinden
dolayı Bu değişiklikleri kanıyla duvara yazmıştır. Bundan dolayı çoğu kaynaklarda yanlış olarak marşın
Barbaros zindanlarında şairin kanıyla yazıldığı aktarılmaktadır. (Chikh, 2017)
Marş ilk defa Mısır’da yayın yapan ve gün be gün Cezayir’de yaşanan mücadeleyi takip edip tüm
Arap ülkelerine duyuran ‘Arap Sesi’ adlı radyo kanalında Kahire’de okunmuştur. Daha sonra, 1963’te
Cezayir’de çıkarılan Anayasada Geçici Milli Marş olarak kabul edilmiş, 04 Mart 1986’da Resmi Milli
Marş olarak ilan edilmiştir.
3-3 Türkiye ve Cezayir Milli Marşlarının Değiştirilmesine Yönelik Girişimler
Türkiye’de ve Cezayir’de milli marşların kabulünden sonra, devlet yöneticileri ile marş yazarları
arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve fikir ayrımlarından dolayı marşların değiştirilmesine yönelik
bazı girişimler olmuştur.
Türkiye İstiklal Marşı’nı değiştirmeye yönelik ilk girişim 13 Kasım 1925’te olmuştur. Maarif
Vekâleti yeni marşın yazılması için bir yarışma düzenlemiş ve bunu Millet gazetesinde ilan etmiştir.
Altmışa yakın şairin katıldığı bu yarışmanın şartnamesini Hamit Zübeyir Koşay hazırlamıştır. O
dönemde İnönü Hükümeti yönetimdedir. Türkiye’de bu dönem inkılapların oldukça büyük oranla olduğu
dönemdir. Örneğin şapka devrimi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, ezanın Türkçe olarak okunması gibi
pek çok yenilik bu tarihte olmuştur. Marşı değiştirmek istemelerinin temelinde üç ana sebep
bulunmaktadır. Birincisi, Mehmet Akif’in yazmış olduğu marşta Batı’yı tek dişili canavar olarak tasvir
etmiştir. O dönemde Batı’yı bir medeniyet olarak gören devlet yöneticileri bu durumdan oldukça
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rahatsızlık duymuşlardır. İkinci sebep ise, marşta ‘Türk’ kelimesinin zikri konusunda kıtlık
gösterilmesidir. Üçüncüsü ise, o dönem Türkiye anlayışına göre, ‘Hak, Hakk’a tapmak, ezan, din,
şehitlik hilal’ gibi kavramları içeren bir metinin milli marş olamayacığını öne sürmüşlerdir. Arşivlerde
bulunan belgelere göre yarışmanın sonucuna dair bilgi bulunmamaktadır. (Arabacı, 2010: 127-150)
Değiştirme girişimleri 1925’le sınırlı kalmamış 1937’de tekrar gündeme gelmiştir. Ulus gazetesi
aracılığıyla yeni bir marşın yazılması için bir yarışmanın düzenlendiği ilanı basılır. Felih Rıfkı Bey,
Necip Fazıl Kısakürek’ten de yarışmaya katılması için ricada bulunur. O da bunu yarışmanın iptal
edilmesi şartıyla kabul eder. Böylece ‘Büyük Doğu Marşı’nı’ yazar. Ancak Mustafa Kemal Atatürk 1938
yılında vefat edince, eser kendisine ulaştırılamaz ve bu girişim de böylece neticesiz kalmıştır. (Canım,
1995: 55)
1940’lardan itibaren İstiklal marşı üzerine kayda değer bir tartışma yoktur. Mehmet Akif’e olan ilgi
ve saygı da oldukça artmıştır.
Cezayir’de ise Kassamen marşını değiştirmeye yönelik birçok girişim bulunmaktadır. Bunların ilki
1966’da olmuştur. Houari Boumediene Cezayir’in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Moufdi Zakaria ile
birçok kez siyasi fikir anlaşmazlığına düşmüştür. Moufdi o dönemde Cezayir’de Boumedien ()ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ
tarafından yürütülen sosyalist yönetime karşı olduğunu birçok kez şiirlerinde yansıtmıştır. Bu
anlaşmazlıklar zamanla oldukça büyümüş ve bundan dolayı Moufdi, Tunus ve Fas arasında sürgün
hayatı yaşamasıyla sonuçlanmıştır. Cezayir’in bağımsızlığından önce ve sonraki yıllarında Moufdi
Zakaria’nın yakın dostlarından biri olan Taher BENİCHA, Boumedien tarafından marşın
değiştirilmesine yönelik girişimi şu şekilde anlatmaktadır: ‘Moufdi, bağımsızlıktan sonra Ulusal Cezayir
Radyo kanalında yayın yapmaya devam etmişti. Bu işinden oldukça az maaş alıyordu. Aldığı maaş anca
radyo kanalındaki yayınını daktiloyla kaydeden sekreterinin maaşını karşılamaya yetiyordu. Moufdi bir
milli şaire yakışan ilgiyi görmüyor, oldukça fakir ve yoksul bir yaşam sürüyordu.’Moufdi’ye dair
bilindiği üzere, Tunus ve Fas’taki bağımsızlık hareketlerini de savunuyordu. Siyasi sınırları tanımıyor ve
tüm Mağrip ülkelerini tek bir ülke halinde görüyordu. Bundan dolayı bağımsızlıktan sonra da Tunus
cumhurbaşkanı ve Fas Kralı tarafından oldukça sevilen bir şairdi. Moufdi’nin yoksulluğunu duyan
Tunus Cumhur bakanı Bourguiba ‘Moufdi hiçbir zaman aç kalmayacak’ diyerek ona Tunus’ta bir
restoran armağan etti. Fas Kraslı İkinci Hasan ise Moufdi’ye bir sinema armağan etti. İki ülke tarafından
Moufdi’ye yapılan bu cömert girişimler Boumedien’i oldukça kızdırmıştı. Özellikle Cezayir ile Fas
arasında Batı Sahra konusunda siyasi anlaşmazlıkların olduğu dönemde, Moufdi’nin Fas Kralına bir
teşekkür kasidesinin yazmış olması Boumedien’de bardağı akıtan son damla oldu. Bu olaydan sonra
Moufdi bir vatan haini olarak görülmeye başlanmış ve yerel gazetelerde buna dair haberler
yayınlanmıştı. Bunun üzerine Boumedien, Moufdi’nin eseri olan Kassamen marşının da değiştirilmesini
istemiş ve bunun için bir yarışma düzenlemişti.
Yarışmayı düzenleyen kurul arasında Moufdi’nin oldukça samimi olduğu Mouloud Kassem Neit
Belkacem’de ( )ﻣﻮﻟﻮﺣ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻳﺖ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢvardı. Boumemedien’nin Moufdi’ya karşı öfkesini bilen Mouloud,
Moufdi’ye giderek bir takma isimle yarışmaya katılması için ricada bulundu. Moufdi de ricasını kabul
ederek bir takma isimle yarışmaya katıldı. Boumedien’in de içinde bulunduğu bir jüri ile kazanan şiir
seçildi. Belkacem şiir sahibinin de Moufdi olduğunu Boumedien’e söylediğinde, Boumedien ‘Kassamen
marşının, milli marş olarak kalması gerektiğini’ söyleyerek yarışmayı iptal etti. (Bouabbas, 2010:6)
Kassamen marşını değiştirmeye yönelik girişim bununla sınırlı kalmamıştır. Fransa’ya hitap eden
marşın üçüncü kıtası günümüze kadar bir tartışma konusu oluştur.1972’de Cezayir bağımsızlığının 10.
Yıldönümü münasebetiyle, Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafından içinde Kassamen’in de bulunduğu milli
marşları içeren bir plak çıkartıldı. Fakat Kassamen marşı olmadan çıkarıldı. 1982’de Fransa
Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Cezayir Cumhurbaşkanı olan Chadli Ben Djdid’ten Kassamen
Marşı’ndan üçüncü kıtanın kaldırılmasını talep etti. Bu talebi parlamentoda oya sunuldu. Oy birliğiyle
talep geri çevrildi.
1973 ve 1983 yıllarında, Ulusal Kitap Yayını ve Dağıtımı kurumu tarafından basılan ve içinde
Kassamen marşının da yer alan Kutsal Alev Divanı’nın 71. ve 72. sayfalarında, üçüncü kıta silinmiştir.
Ancak bu konu pek fazla duyulmamakla kalmayıp maalesef ilgi de görmemiştir. (Bourouina, 2007)
1986’da Fransa, aynı talebi tekrar gündeme getirdi. Fakat dönemin Cumhurbaşkanı olan Chadli Ben
Djdid, ‘Cezayir ile Fransa arasında yaşanan dönem sayfası katlanmış olabilir ancak hiçbir zaman
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yırtılamicak. Bu parça tarihimizin bir parçasıdır ve tarih hiçbir şekilde silinemez.’ Cevabıyla talebi geri
çevirmiştir. (Khouilaf, 2018)
Olaylar bununla sınırlı kalmamıştır. 2003’te, Cezayir bağımsızlığını aldıktan sonra ilk defa bir
Fransa Cumhurbaşkanı Cezayir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın
yaptığı resmi ziyaret sırasında çalışan milli marştan üçüncü kıta kaldırılmıştı. Ancak bu olay gündemde
büyük etki yaratmamıştı.
2007’de beşinci sınıf ilkokul kitaplarında Kassamen marşı üçüncü kıta olmadan basılmıştır. Bu olay
basında büyük tepki yaratarak günlerce bu konu takip edilmiştir. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı hemen
kitapları geri çekerek yerine üçüncü kıtanın da bulunduğu marşı içeren yeni kitapların dağıtımı yaparak,
suçu kitap editörü olan Ahmed Fritasve ilkokul kitabı projesi sahibi olan Mouhamed Cherif Amirouche
üzerine yıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Ahmed Fritas ve Mouhamed Cherif Amirouche’un ( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
 )ﻋﻤﻴﺮﻭﺵbasına sızdırdıkları resmi belgelerle olayın arkasında Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ıspat
ettiler. Buna yönelik mahkemede dava açıldı ve Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey olarak çalışan dört
kişi soruşturmaya dâhil edildi. Ancak yapılan mahkeme sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerin
masumiyetine ve kitap editörü ile proje sahibinin suçlanmasına karar verilmiştir. (Houria, 2008)
Kasssamen marşı, 2008’de yapılan Anayasa düzenlemesiyle milli değerler arasına alınarak
korunma altına alınmıştır. (Bouabbas, 2010)
Cezayir milli marşının şiir ve beste yayın hakları SACEM adında bir Fransız firmasına aittir. Bunun
nedeni ise, marşın bestesi Mısırlı müzisyen Mohamed Fevzi’ye aittir. Mısır ülke olarak tüm bestelerinin
yayın haklarını bu firmaya vermektedir. Şiir yayın hakları konusunda ise, Cezayir 1973 yılına kadar
yayın haklarını koruyan bir yerel kuruma sahip değildi. Bundan dolayı şiirin yayın hakları o dönem
Cezayir’de de faaliyet gösteren SACEM firmasına verilmiştir. Böylece her marş çalındığında Cezayir
marşın çalınmasına karşılık Fransa’ya ödeme yapıyordu. (Bououkba, 2010)
Devlet marşın yayın haklarının geri alınmasına yönelik birçok girişimde bulunmuştur. Ancak hepsi
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2017 yılının sonlarında, Cezayir Ulusal Yayın Hakları Koruma Kurumu
olan ONDA’nınresmi gazetelere yaptığı açıklamada, Kassamen marşının şiir ve beste yayın haklarını
Fransız SACEM firmasından aldığını beyan etmiştir. Böylece Kassamen marşı tamamen Cezayir’e ve
Cezayirlilere ait oluştur. (Chaou, 2017 )
3-4 Marşların Bestelenmesi
İstiklal Marşı’nın kabulünden sonra Maarif Vekâleti marşın bestelenmesi için 17 Mart 1921’de
yarışma duyurusunda bulunmuştur. Ethem Üngör’ün tespitlerine göre yarışmaya 24 eser katılmıştır.
Marşın ilk gayri resmi bestesi 1 Nisan 1921’de Ali Rıfat Bey tarafından bestelenir ve Kadıköy Apollon
Tiyatrosunda çalınmıştır.
Güfte yarışması sonra Anadolu’daki savaşın iyice kızışmasından dolayı beste yarışması ilgisini tabi
olarak kaybetmiştir. Buna rağmen yarışmaya katılan besteciler kendi bestelerini yurt çapında yaymaya
başlamışlardır. Bu durum birkaç yıl devam etmiştir. Ancak 1924 yılında Maarif vekâletinde toplanan bir
kurul Ali Rıfat Çağatay’ın marşını kabul ederek bütün okullara bildirmiştir. Bu marş 1924-1930 yılları
arası okullarda ve resmi toplantılarda söylenip çalınmıştır. (Sağer, 2010: 217-219)
1930’da yeni bir emir ile o tarihte Cumhurbaşkanı orkestrası şefi olan Osman Zeki ÜNGÖR Bey’in
bestesi, İstiklal Marşı’nın resmi bestesi olarak kabul edilir. Toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten
oluşan marşın armonisini Edgar Manas, bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır. İstiklal
Marşı’nın sadece ilk iki dörtlüğü bestelenmiştir ve icra edilmektedir. (Yener, Duran, 2010: 185-206)
Cezayir’in Milli Marşı olan ‘Kassamen’, 1956’nın baharında ilk kez Cezayir’in Başkent’inde
Cezayirli besteci ve müzisyen olan Mouhamed TOURİ tarafından bestelenir. Ancak yapılan bestede
mücadele ruhunu anımsatmadığı için U.K.C tarafından reddedilir. 1956’nın son baharında bu sefer
Tunus’un Başkent’inde müzisyen Mohamed EL TOURKİ tarafından marş ikinci bir kez daha bestelenir.
Her bir mısraya ayrı bir melodi koyulduğu için yani toplamda ayrı 5 marş gibi gözüktüğü için
reddedilmiştir. 1956 yılının sonlarında Moufdi Zakaria Barbaros zindanlarındayken marşı dünyaya
duyurmak üzere Arap ülkelerince bilinen ‘Arap Sesi’ adlı radyo kanalında gönderilir. Mısırlı müzisyen
Mohamed FEVZİ marşın mısralarını okuyunca marşı bizzat bestelemek için ısrar eder. Üç gün süren

1090

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

çalışmadan sonra milli marş üçüncü bir kez daha bestelenir. Bu son hali, devrim ruhunu içerdiği için
onaylanmıştır. 1959’da Cezayirli besteci Haroun Rachid tarafından son bestenin başına davul sesleri
eklemesi yaparak son halini vermiştir. 1963’te yeni kurulan Cezayir Halk Cumhuriyeti tarafından son
beste ile milli marş olarak kabul edilmiştir. (Algerian Memory, 2014)
4- Türkiye & Cezayir’in Milli Marşlarının Tahlili ve Edebi İncelemesi
4-1 Türkiye’nin İstiklal Marşının İncelemesi
12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, tam anlamıyla oldukça zengin bir
edebi metindir. Bütün mısraları, bütün kıtaları birbirine örülmüş bir şekilde yazılmıştır.
Marş oldukça yalın bir dille yazılmış olsa da eserin diğer yapı birimlerine girildikçe ilk bakıştaki
sadeliği sehl’imümteni üslubuyla yazıldığı aşikârdır. Marşın kurgusal yapısının dokusu, Türk milletinin
istiklal mücadelesine giden tarihi şartların gerçekliği içinde realist bir roman özelliklerini yoğunlaştıran
bir ifade ile örülmüştür.
Metnin muhteva kurgusu, bir sabah vakti şafakla başlar, milli mücadelenin mukaddesatı ve Türk
vatanının düşmanlardan temizlenmesi serüveni ile devam eder. Ve bir şehidin Türk bayrağında gördüğü
istiklal ve hürriyet duyguları ile sona erer. (Önal, 2010121)
İstiklal marşı, klasik edebi sanatlar ile donatılmış, söylendiği çağın gerçek hayatını anlatan bir şiir
olarak pek çok edebi sanatın kullanıldığı eşsiz bir manzum örgüdür. On kıtasında birden sehl-i mümteni
sanatı bulunmaktadır. Yine şiirin tamamında icaz sanatı denilen bir teknik vardır. Az sözle çok şey
anlatma sanatıdır.
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.
Mehmet Akif’in Türk ulusuna seslendiği bu birinci kıtada sözlerine “korkma” ile başlamıştır. Bu
lafızdan kasıt yeise kapılmamak. Milletine cesareti ve tahammülü aşılamaya çalışmaktadır. Bu
mısradaki ‘korkma’ sözcüğü, Türk milletinin vatan ve istiklal için hiçbir zaman endişeye kapılmaması
gerektiğini ifade etmektedir. Bayrak, her bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Şair bu topraklarda
en son Türk nefesini vermeden, Türk istiklalini ve bağımsızlığını yok etmenin, Türk bayrağını
söndürmenin mümkün olmayacağını dile getirmektedir.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
İkinci mısrada şair bir sevgiliye seslenir gibi bayrağa seslenmektedir. Şair burada, bayrağına
hitaben onun Türk milletini güçlendirdiğini, kırmızı rengi sembolize eden bayrağını, şehitlerin
dökülen kanlarındaki rengi anımsattığını belirtmektedir.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
İstiklal marşında üstünde durulan en önemli değerlerden bir tanesi hürriyet ve özgürlüktür. Bu
kıtada şair Türk milletinin tarih boyunca her daim hür bir şekilde yaşadığını vurgulamıştır. Kıtada
kullanılan sel imgesi gücün, kuvvetin ve azmin bir sembolü olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda sel
sonsuzluğu da ifade etmektedir. Akif bu mısralarda Türk millerinin sonunsa kadar hür yaşayacağını
vurgulamaktadır.
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Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Bu kıtada Akif Batıya karşı net bir duruş sergilemiştir. Batı’yı ve ondan gelen medeniyet
anlayışını tek dişli bir canavara benzetmektedir. Batıdan gelecek olan saldırılara karşı Türk milletinin
iman dolu inancı yeneceğine inanır.
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.
Bu kıtada şair kahraman Türk askerine hitap etmektedir. Vatanını savunmak uğruna gerektiğinde
canını feda etmesi gerektiğini, zaferin çok yakın olduğunun umudunu askere aşılamaktadır.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Akif bu kıtada Türk milletine ve gelecek nesillere topraklarının kutsallığını hatırlatmaktadır.
Toprağı vatan yapan, onu elde etmek ve korumak için her bir karışında kefensizce yatan ataların kanı
olduğunu genç nesillere anlatmaktadır.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Bu kıtada da aynı duygu ve düşünce bir mozaik gibi işlenmiştir. Vatan düşüncesi diğer kıtalardan
farklı olarak vatanın kendi kavramını içermektedir. Akif burada vatan sevgisini, vatan toprağının
özelliğini ve Türk vatanının yüceliğini anlatmaktadır.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Burada ifade edilmek istenen: ‘Bütün milletin, Mehmetçiğin tek arzusu, kendileri şehit te olsalar,
yeterki vatana düşman girmesin’. (DOĞAN, 1998: 68) Yani Akif burada vatanın korunması için Türk
milletinden her türlü fedakârlığı beklediğini dile getirmektedir.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Bu kıtada ise Akif istiklale ve özgürlüğe kavuşan bir milletin sevincini yansıtmaktadır. Burada
vatanın bağımsızlığı karşısında şükür duygusunun, zafer ve bağımsızlık sevincinin mutlak anlamda
ifade edilmesi imgesi vardır.
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Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Son kıtada şair bağımsızlığın getirdiği zaferin sevincini yaşamaktadır. Bu zafer bayrağın
dalgalanmasıyla bağdaştırılmıştır. Ufukta bayrağın dalgalanması bağımsızlığın ve hürriyetin bir
alametidir. Bu kıtada vatan düşüncesi toprak sembolünün yanı sıra, bayrak, hürriyet ve istiklalle
belirtilmiştir.
4-2 Cezayir’in Kassamen Marşının İncelenmesi
Kassamen Marşı, Cezayir milletinin farklı kabile yapısınA rağmen en büyük ve en yaygın
müşterek değerlerinden biridir. Araştırmacılar Kassamen Marşı’nın değerini iki önemli başlık altında
toplarlar: Tarihi oluşundan kaynaklanan değeri ve edebi metin olarak muhteva, şekil ve ahenk
terkibindeki mükemmeliyet değeri.
Kassamen Marşı’nın yazıldığı dönemde, Cezayir milleti, bir var oluş, yok oluş davasında ciddi
adımlar atmaktaydı. Bunların en başında, farklı kabilelerden oluşan Cezayir milletini tek bir siyasi ve
askeri kanat altında toplamak ve halkı milli mücadeleye katılmaları için coşturmak ve teşvik etmekti.
Kassamen Marşı da bu kutsal amacın gerçekleşmesi yolunda atılan en büyük başarıdır.
Kassamen Marşı, klasik bir kompozisyonun giriş, gelişme ve sonuç diyebileceğimiz planı,
metnin tamamına hâkimdir: Birinci kıta giriş, İkinci kıtadan dördüncü kıtaya gelişme ve beşinci kıta
da sonuç. Bir roman hacmiyle anlatabilecek kurgusal bir yapı vardır. Bu kurgusal yapısının dokusu,
Cezayir milletinin istiklal mücadelesine giden tarihi şartların gerçekliği içinde, realist bir romanın
özelliklerini yoğunlaştıran bir ifade ile örülmüştür. Orta seviyedeki bir okuyucunun, hatta bir ilkokul
öğrencisinin bile kolaylıkla anlayabileceği bir üslupla yazılmıştır. Fransa kuvvetlerinin Cezayir’e
işgali, İkinci Dünya Savaşı sırasında verdiği sözü tutmayıp büyük bir katliam yapması, bu olayların
sonucunda yıllarca ayrı birlikler ve bölgeler halinde mücadele eden halkın kanla alınanın sadece kanla
geri kazanılacağının farkına vararak tek bir cephe altında toplanması, bu kutsal amaç uğuruna
askerlerin coşkuyla şehadet şerbetine koşması ve bağımsızlığın müjdelenmesi… Ve daha birçok tarihi
hadiseler, bu tarihi romanın tahlilinde ortaya çıkan satırlarda yansımaktadır.
Marş muhteva bakımından incelendiğinde, şair marşa şehitlerin kanları ve al sancak üzerine
yemin ederek vatan ve din hususundaki hassasiyet, Allah inancındaki tevekkül gösterip giriş yapıp,
gelişme kısmında milli mücadeleyi tarihi vakalarla anlattıktan sonra; Fransa’ya meydan okuması,
şehadete verilen büyük önem ve şehitlik arzularıyla İslam inancının pekiştirilmesi ve sonuç kısmında
ise bağımsızlığın ve hürriyetin şehitlerin kanlarıyla geri alınacağını müjdelemektedir.
And olsun ölümcül felakete,
Ve saf temiz kanlara,
Ve parlayan dalgalanan bayraklara,
Yüksek tepelerde dağlarda,
Biz yaşam ya da ölüm uğruna ayaklandık,
Ve Cezayir’in yaşaması için azim ettik.
Şahir olun... Şahit olun... Şahit olun.
Şair’in marşın başında şehitlerin kanı üzerine ant etmesiyle başlamış olması, imanından
kaynaklanan gücünü yansıtmaktadır. Şiir’de kullandığı dil üslubunun güçlü bir dil olduğunu da ayrıca
gösterir. Daha sonra Cezayir’de başlayan 1 Kasım devrimin önemini çizerek devrimin başladığı
Aourasi dağlarının eteklerinde dizilen sancağın üzerine yemin ederek sözüne devam etmiştir.
Özellikle her kıtada ‘Biz yaşam ve ölüm uğruna ayaklandık Ve Cezayir’in yaşaması için azim ettik.’
Mısralarının tekrarlanması, şairin can pahasına da olsa Cezayir’in istiklali için mücadele edileceğini
vurgulamaktadır. (ant ettik, azim ettik, şahit olun) gibi sözcükler kullanmıştır. Bu sözcükler verdiği

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

1093

sözün arkasında sadakatle duracağının göstermekle beraber marşın melodi ritmine de uyum
sağlamıştır.
Askeriz biz hak uğruna ayaklanan,
Ve istiklalimiz uğruna savaşa kalkan,
Konuştuğumuzda kulak veren yoktu,
Bundandır ki barutun sesini ritim aldık,
Ve makinalı tüfeğin melodisini çaldık,
Ve Cezayr’in yaşaması için azim ettik.
Şahit olun... Şahit olun... Şahit olun.
İkinci kıtada şair ‘biz’ zamirini kullanarak kendini ve halkı imaa etmiştir. Birlikte mücadele
ettikleri İstiklal kutsal görevinden söz etmiştir. ‘Biz’ zamirinin kullanılması birliği ve beraberliği
simgelemektedir. Üçüncü dizide ‘Konuştuğumuzda kulak veren yoktu’ cümlesiyle şair, Cezayir’de 8
Mayıs 1945’te yaşayan olaylara dikkat çekmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber
Fransa Cezayirlilere özgürlüğünü verme sözüne karşılık olarak, savaş sırasında Fransa ile aynı
cephede savaşmalarını sağladı. Ancak savaştan galip çıkan Fransa verdiği sözü tutmadı. Bu duruma
karşı öfkelenen Cezayirli halkı sesini duyurmak maksadıyla sokaklara dökülüp eylemler yaptı. Buna
oldukça öfkelenen Fransa, eylemlerin sesini kanla susturdu ve çok büyük bir katliam gerçekleştirdi. O
gün Cezayir halkı, güçle ve kanla alınan toprakların ancak güçle ve kanla geri alınacağını anladı.
Bundan dolayı şair, ‘Bundandır ki barutun sesini ritim aldık Ve makinalı tüfeğin melodisini çaldık’
mısralarında silahın sesini çalınan bir müziğe benzetmiştir.
Ey Fransa; aşağılama zamanı bitti,
Ve kitabın kapatıldığı gibi kapatıldı,
Ey Fransa hesap zamanı geldi,
Hazır ol bizden cevap almaya,
Devrimimizde son hükmü verdik,
Ve Cezayir’in yaşaması için azim ettik,
Şahit olun... Şahit olun... Şahit olun
Bu kıtada ise şair, halkın adıyla işgalci Fransa’ya hitap ederek meydan okuduğunu, Fransa
tarafından hiçbir aşağılamayı kabul etmeyeceğini, kendileri tarafından alınan kararları tanımadığını,
sahip oldukları gücü umursamadıklarını ve gerekli cevabın halk tarafından savaş sahasında
verileceğini açık bir hitap üslubuyla beyan etmektedir.
Biz kahramanlarımızdan asker çıkardık,
Ve cesetlerimizden izzet yarattık,
Ve ruhlarımızdan ölümsüzlüğe yükseldik,
Ve başlarımızın üstünden bayrağımızı yükselttik,
Kurtuluş Cephesi sana söz verdik,
Ve Cezayir’in yaşaması için azim ettik.
Şahit olun... Şahit olun... Şahit olun.
Bu kıtada şair ilk dört mısrada kahraman Cezayir askerinden bahsetmiştir. Bu cesur askerin
korkusuzca ölüme koştuğunu, şehadet şerbetinden zaferin ve ölümsüzlüğün muhakkak
gerçekleşeceğinden bahsetmiştir. Moufdi, vatanın bağımsızlığı ve istiklali uğuruna, bayrağın özgür bir
şekilde başların üstünde dalgalanması için hiç çekinmeden canların feda edileceği, ölümün ancak
ölümsüzlüğün kapısı olacağını anlatmıştır. Ve tüm Cezayir kabilelerini ve birliklerini tek kanat altında
toplayan Kurtuluş Cephesine ve ordusuna verilen sadakat sözüyle devam etmiştir.
Vatan çığlığı feda meydanında,
Dinleyin ve kulak verin çağrıya,
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Ve yazın şehitlerin kanlarıyla,
Ve anlatın gelecek kuşaklara,
Sana elimizi uzattık ey şan,
Ve Cezayir’in yaşaması için azim ettik.
Şahit olun... Şahit olun... Şahit olun.
Son kıtanın ilk iki mısrasında Moufdi, halkın bağımsızlık savaşına kalıtması için savaş
sahasındaki çağrıya cevap vermeleri gerektiğini vurguluyor. Vatanın kurtuluş için çığlık attığını tasvir
ediyor. Daha sonraki mısralarda, şehitlerin kanlarıyla elde edilen zaferi mücadele ederek bu yüce
galibiyetin gelecek nesillere anlatılması gerektiğini söylüyor. Marşı her kıtada tekrarlanan iki
mısrayla sonlandırmıştır. Tüm dünya, Cezayir halkının Cezayir’in hür bir şekilde yaşaması için
azmettiklerine dair şahitlik etmelerini üç kere tekrarlayarak vurgulamıştır.
4-3 Türkiye ve Cezayir Milli Marşlarının İhtiva Ettiği Ortak Unsurlar
- İstiklal marşında ve Kassamen’de en çok ortaya koyulan değerler istiklal fikrine bağlılık,
hürriyet ve imandır.
- Bayrak bağımsızlığın sembolüdür. Ve her iki marşta da kullanılmıştır.
- Her iki marş da anonim olarak yazılmıştır. Şiirlerde hiçbir kahraman ismi zikredilmemiştir.
Çünkü marşlar halka ithafen yazılmıştır. İki ülkenin milli mücadelesinde belli başlı isimler değil de,
toprak uğruna kanını feda eden tüm halktır.
- İstiklal Marşı ve Kassamen Marşı ümit ve cesaret şiiridir. Her biri ülkesinin milli mücadelesini
temsil etmektedir. Savaş sırasında dökülen kanları verilen şehitleri ve toprak mücadelesini
anlatmaktadır. Şiirlerin ilk mırsalarından başlayan bu özellik, son mısraya kadar devam etmektedir.
- Marşlar, halkı milli mücadeleye katılmaları için tek saf altında birleşmeleri için çağrıda ve
teşvikte bulunuyor. Bu da Türkiye İstiklal Marşı’nda:
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatan’ı
***
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Cezayir’in Kassamen’inde ise aşağıdaki mısralarda belli olmaktadır:
Vatan çığlığı feda meydanında,
Dinleyin ve cevap verin çağrıya
- İki marşın şiirinde batıya karşı mısralar içermektedir. Kassamen’de o tarihlerde Cezayir’i işgal
eden Fransa’ya karşı ap açık bir şekilde meydan okuyan ve sitem eden mısralar bulunmaktadır. Tarih
boyunca Fransa’nın Cezayir’de yaptıkları unutulmaması için Fransa ismen marşta zikredilmiştir.
Bağımsızlıktan sonra, Fransa adı geçen kıtanın kaldırılmasını talep etse de Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti talebini onaylamamış, beş kıta halinde marşı günümüze kadar korumaktadır.
Ey Fransa aşağılama zamanı bitti,
Ey Fransa hesap zamanı geldi
İstiklal marşında ise şair medeniyeti tek dişli bir canavara benzetmiştir.
Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Medeniyet, herkesin bildiği üzere Batı’da başlamış olup daha sonra tüm dünyaya yayılmış olan
bir kavramdır. Sömürgeci Batı medeniyetini tek dişi kalmış canavara benzeten şair, medeniyeti
kullanarak insanlara zulmetmeye, başka milletleri sömürmeye karşı çıkmıştır.
- Her iki marşın bütün kıtaları birbirine bağlı bir şekilde işlenmiştir.
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- Marşlarda sehlimümteni üslubu kullanılmıştır. Genel olarak okunduğunda herkesin
anlayabileceği aynı zamanda edebi olarak incelendiğinde oldukça zengin birer eserle karşı karşıya
olduğumu görmekteyiz.
- Marşlar aruz vezniyle yazılmıştır.
- Her iki marşta da şehide büyük önem verilmiştir. Cezayir marşında:
Biz kahramanlarımızdan asker çıkardık,
Ve cesetlerimizden izzet yarattık,
Ve ruhlarımızdan ölümsüzlüğe yükseldik
Türkiye marşında ise:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
***
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
- Her iki marşta edebi sanalar açısından oldukça zengindir. Nida, mecaz-i mürsel, teşbih,
mübalağa, telmih, istiare gibi birçok sanat kullanılmıştır.
- İki marşta da zengin kafiye kullanılmıştır.
- Her iki marşta bir bütün olarak incelendiğinde birbirleriyle uyumludur. İstiklal marşı giriş
kısmında hilalle başlamış, gelişme bölümünde milli mücadeleyi anlatmış ve zaferi müjdeleyerek
sonlandırmıştır. Kassamen marşında da giriş kısmında şehitlerin kanı ve bayrak üstüne yemin etmiş,
gelişme kısmında milli mücadeleyi anlatmış sonuç kısmında ise zaferi müjdelemiştir.
- İki marşta gelecek nesillere vatanı emanet ettiklerine dair mısralar içermektedir.
- Her iki marşı değiştirmeye yönelik girişimler olmuştur. Fakat her biri başarısızlıkla
sonuçlandırılmıştır.
- Her iki marş birkaç kere bestelendikten sonra bugünkü bestesine sahip olmuştur.
- Türkiye İstiklal marşında Batı medeniyetini düşman belleyen kıta, Cezayir Kassamen
marşındaki Fransa’ya açık bir dil ifadesiyle tehdit eden kıta her daim tartışma konusu olmuştur.
Marşları değiştirmeye yönelik yapılan girişimlerin çoğunun amacı bu iki kıtayı kaldırmaktır.
- Cezayir milli marşı Moufdi’den bir rica üzerine yazılmıştır. Daha sonra Moufdi ile devlet
yöneticileri arasında fikir ayrımı olduğunda, marşı değiştirmeyi isteyen Boumedien bir yarışma
düzenledi. Türkiye İstiklal marşı ise tam tersine düzenlenen bir yarışma sonucunda seçildi. Ancak
zamanla Akif ile devlet yöneticileri arasında benzer şekilde fikir ayrımı olduğunda marşı değiştirmek
için Necip Fazıl Kısakürek’te özel ricada bulunuldu.
SONUÇ
İstiklal savaşları tarihin en şanlı mücadeleleridir. Türkiye ve Cezayir’in milli marşları, iki ülkenin
hürriyet uğuruna yaptığı mücadeleyi en iyi şekilde aktaran araçlardan bir tanesidir.
Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi, iki kardeş ülke olan Cezayir ve Türkiye’yi birbirine
bağlayan ortak tarih de göz önünde bulundurarak, milli marşları yazarları Mehmet Akif ve Moufdi
Zakaria’nın biyografilerine ve edebi kişiliklerine değindikten sonra, marşların karşılaştırmalı analizini
yaparak, şairlerin birbirlerinden etkilenip etkilenmediklerini incelemeye çalıştık.
Yapılan tarihi araştırmalar, Cezayir’in batısında oldukça yaygın olan ve Osmanlı döneminden
gelen tasavvuf tarikatı, Fransa işgalinden sonra da Türkiye’yle gizlice bağlantısını sürdürdüğünü
belirtmektedir. Moufdi’nin memleketi olan Ghardaia şehri de bu tarikattan oldukça etkilenen
şehirlerden bir tanesidir. Ayrıca Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi, Mısır’daki Arap Sesi adlı radyo
kanalından yapılmaktaydı. Moufdi de bu yayın organıyla yakından irtibat halindeydi. Akif’in
hayatının son dönemini Mısır’da geçirmiş olması, Moufdi’nin Akif’ten etkilenmiş olma olasılığını
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desteklemektedir. Ancak çalışmamız sürecinde bu görüşümüzü ispatlayan bir araştırmaya
rastlanmamıştır.
İki şairin biyografileri ve edebi hayatlarının incelenmesi sonucunda, birbirine oldukça benzer bir
yaşam sürdüklerini, dolayısıyla hayata aynı pencereden baktıklarını göstermektedir.
Marşların incelenmesi ve karşılaştırılması sonucunda ise; her iki marşın da hemen hemen aynı
koşullar altında yazılıp bestelenmiş olması, tarih boyunca benzer amaçlar için marşların
değiştirilmesine yönelik girişimlerin bulunması, iki marşın edebi incelenmesi sonucunda her ikisinin
üslup ve muhteva bakımından birbirlerine oldukça benzediğini göstermektedir.
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AKİF’İN CEHÂLETE KARŞI TUTUMU
Zuhal KONDU1

Giriş
Mehmet Akif Ersoy yalnızca şiirleri ile değil, ortaya koyduğu fikirlerle de önemli bir kişilik
abidesidir. Osmanlı Devletinin son zamanları ve Cumhuriyetin ilk yıllarına denk gelen hayatı boyunca
sahip olduğu değerlerine ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalan Akif(1873-1936), yaşadığı dönemin
siyasi, sosyal ve ekonomik hayatına ışık tutmuş; toplumun sıkıntılarını ve düşüncelerini en gerçekçi
bir şekilde eserlerine yansıtmıştır. Onun düşünce yapısı bazı kimselerce benimsenmese de O, doğru
bildiklerinden asla vazgeçmeyen bir tavırla hareket etmiştir. Eserleri o dönemin sıkıntılarını en
gerçekçi ve samimi bir şekilde anlatırken, aynı zamanda Akif’in fikir dünyasını da açığa
çıkarmaktadır(Erol,2014:95).
Türk Dil Kurumuna göre bilgisizlik, kendini bilmeme olarak tanımlanan cehâlet kavramı
(TDK,2005:355), Akif’in tamamen karşısında olduğu bir kavramdır. Açık görüşlü, ilimle uğraşmayı
seven, pozitif bilimlere açık olan Akif, toplumu çökerten en önemli sebebin cehâlet olduğunu
savunmuştur. Müslümanların durumu günden güne kötüye gitmektedir. Akif milletin kötüye giden
durumunun sebebi olarak en başta cehâleti ve cehâletin getirdiği geri kalmışlığı görmüştür. Çünkü
Akif milletlerin geri kalmışlığının ve milletleri ümitsizliğe düşürenin cehâlet olduğunu savunmaktadır.
Toplumu ilgilendiren her konu Akif’i de ilgilendirdiğinden şiirleri, vaazları, yazıları ve yaptıklarıyla
cehâlete karşı bir tutum sergilemiştir. O, toplumun içinden biri olarak toplumun sıkıntılarını doğru
tespit ederek çözümler sunmuştur.
Yaşadığı dönemde toplumun sıkıntılarını eserlerinde ele alan Akif, bir milletin başına gelen
olumsuz gelişmelerin sebeplerinin başında cehâletin geldiğini birçok yerde ifade etmiştir.
Manzumelerinde toplumun sıkıntılarını tespit ederek çözüme kavuşturulmasını kendine görev
edinmiş, mücadelesini ümitsizliğe yer vermeden sürdürmüştür. Akif, Birinci Dünya Savaşı sırasında
görevli olarak gittiği Almanya’da da Müslümanların, cehâletlerinden dolayı İngiliz ve Fransızların
tarafında savaştıklarını görmüştür. Esir Müslümanları dinlemiş, gerçekleri onlara anlatmak için
uğraşmıştır. Esirleri dinledikçe asıl sorunun cehaletten kaynaklandığını anlamıştır(Göçer,2017:363).
Şeyh Salih Şerif, Eşref Edib’e Akif’in esir Müslümanlarla olan konuşmasını şu sözlerle anlatmıştır:
“Âkif Bey, onlardan hangi gayelerle harp meydanlarına sürülmüş olduklarını dinledikçe, derin
bir ye’se kapılıyordu. Bana Türkçe dedi ki: ‘Bakınız… Eğer bu kadar derin ve muzlim ve cehâlet
olmasa, bu masum insanlar, kendilerine anlatılan şu masallara itibar ederler mi, onları hakikat
olarak kabul ederler mi? Bizim en büyük derdimiz, cahil olmak; bütün Müslüman âleminin musabı bu
afet… Onu yenmedikçe, hiçbir ciddi ve şerefli netice elde edilemez. Bence İslam’ın büyüklerinin
yapacağı tek şey, birer medeniyet ve irfan mücahidi hüviyeti içinde diyar diyar gezmek, irşat etmek,
her türlü sıkıntıya severek katlanmak…”(Vakkasoğlu,2013:61)
Akif, toplumu hurafeler, tembellik, cehâlet, ümitsizlik gibi her türlü kötülüklerden arındırıp;
topluma adalet, çalışkanlık, azim, inanç, doğruluk gibi erdemleri kazandırmaya
çalışmıştır(Yeniterzi,2000:383). Cehâleti her olumsuzluğun ve felaketin sebebi olarak niteleyen Akif,
cehâletin bilgisizlikten ve dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığına eserlerinde yer vermiştir.
Özellikle şiirlerinde cehâletin karşısında duran mesajlarında, İslam dünyasının ilim ve akıl yoluyla
medeniyete ulaşabileceğini dile getirmiştir. Akif “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” ayetinden
esinlenerek yazdığı manzumelerde toplumun cahillikten kurtularak ilim ve irfan yoluyla her engelin
aşılabileceğine dikkat çekmiştir.
1
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Akif İslam milletleri arasındaki gerginliğin de başlıca sebebinin cehâlet olduğunu; hem çağın
hem de dinin bir gereği olarak ilim öğrenerek ve çok çalışarak cehâletin aşılacağına inanmaktadır.
Cahillerin tam anlamıyla iman sahibi iyi bir vatandaş olamayacağını düşünmüş, hayatı boyunca
cehâletle mücadele halinde olmuştur(Durdudiler,2020:37). Ona göre cehâlete düşen bir millette ne
namustan ne de dinden bahsedilemez. Akif, cahilleri kör insanlara benzetmiş ve cehâleti de kapkara
bir kâbus olarak nitelendirmiştir(Şaşa,2018:117). Bütün kötülüklerin anası olarak cehâleti gören Akif,
okulların açılmasının bilgisizliği gidereceğini, bu sebeple yetkin ve bilgili kişiler yetiştirebilecek
okulların açılmasını istemiştir. Ayrıca dinde meydana gelen bozulmaların bilgisiz ve yetkin olmayan
kişilerin dini yanlış yorumlamalarından kaynaklandığını düşünmüştür(Düzdağ,1997:160).
Balıkesir Mebusu Hasan Basri Çantay, yakın arkadaşı Akif’in asla geri bir adam olamayacağını,
onu geride görenlerden çok ileride bir yerde olduğunu aktarmaktadır. Yakın arkadaşının en ayırt edici
özellikleri arasında cahilce bağnazlığa ve cahilliğe düşman oluşunu saymıştır. Cehâlete ve geriliğe
karşı bu kadar tepki gösteren başka bir şair çıkmadığını ifade etmiştir(Çantay,1966:27,368). Akif’in
cehâlete olan düşmanlığı, yakın arkadaşı Çantay’ın da dediği gibi diğer aydınlarınkinden çok farklı bir
boyuttadır. O, cehâleti birçok felaketin başı ve milletin başındaki türlü sıkıntıların asıl sebebi olarak
görmüştür. Bir milletin insanca yaşaması için sadece savaş meydanlarında silahla ve cephaneyle
kazanılan galibiyetle değil; milletin cehâleti yenebilirse ancak o zaman düşmanlardan kurtulmasının
ve insanca yaşamasının mümkün olacağını düşünmüştür(Arı,2007:35). Akif, düşmanlara cehâleti
yenerek galip gelinebileceğine inanarak, cehâletten ‘hakiki hasım’ diye şöyle bahsetmiştir:
“Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el.”( Ersoy,2010:190).
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ile Akif’in cehalete karşı olan
tutumu Safahat kitabı, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergileri, konu ile ilgili kitaplar, tezler,
makale, bildiri ve güvenilir internet siteleri taranarak bilgiler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Akif’in
akıl ve bilimin rehber edinilmesi gerektiği inancı, günümüze ve gelecek nesillere de örnek olması
açısından önemli görülmektedir.
1. Akif’e Göre Cehâletin Sebepleri
Akif, İslam dünyasının sıkıntılarını gerçekçi bir biçimde ele alarak çözümler ürettiği Safahat’ta
(Uyaroğlu ve Teke,2011:523)sosyal sıkıntılar, tefrikacılık, ahlaki çöküşler, ümitsizlik ve özellikle
cehâlet kavramına sıklıkla yer vermiştir. Safahat’ın pek çok yerinde bir dert olarak ele aldığı cehâlet,
Balkan Savaşlarının da sebeplerindendir. Zümer suresinin 9. ayetinde yer alan ‘Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?’ ayetinden hareketle, milletin bu cehâletten kurtulması için çaba
göstermesini istemektedir(Öztürkçü,2011:54). Geri kalmışlığın sebebinin cehâlet olduğunu savunan
Akif, bu milletin başına cehâlet yüzünden gelmeyen musibetin kalmadığını dile
getirmiştir(Yürek,201:116). Müslümanlar arasında yayılan cehâlet o kadar had safhalara ulaşmıştır ki
insanlar iyiyi ve kötüyü ayırt edememeye başlamışlar, bunun sonucunda felaketler yaşanmaya
başlamıştır. Müslümanların bu cehâletini iyi kullanan yabancılar bunu fırsata çevirerek Müslümanları
kışkırtmışlar, aralarını açmışlardır(Çetin,2012:134). Bir milletin maddi manevi güçleri ne kadar çok
olursa olsun ilim ve irfan yönünden güçsüz ise sadece fazilet o toplumu yüceltmeye yetmez.
Hallerinden memnun olanlar düşmanlara muhtaç bir şekilde yaşamaya ve tembellik içinde geri
kalmaya mahkûmdur. Akif düşmanlara esir olmuş bir milletin ahlak ve faziletini de kaybedeceğini
düşünerek başka ülkelere ilim irfan yönünden muhtaçlığı eleştirmiştir(Düzdağ,2014:56).
Akif’in yakın dostu Eşref Edib de Onun cehâlete düşman olduğunu belirtmiştir. Akif şiirlerinde,
vaazlarında, sohbetlerinde, yazılarında sürekli cehâletin kötülüğünü ve bu kötülüğün milleti felakete
götüren başlıca sebep olduğunu savunmuştur. Âlim geçinen cahillere, Müslümanları yanlış
yorumlarıyla saptıranlara şiddetle tepki göstermiştir(Fergan,2011:307).
Cehâletin Akif’e göre başlı başına iki nedeni vardır. Birinci nedeni dinimizin kutsal kitabını
anlamamak ve sonunda İslami ruhtan uzaklaşmaktır. Dinin kaynağının doğru anlaşılamaması ve
sonucunda dine hurafelerin karışması, Kur’an ve sünnetle alakasız birçok şeyin ortaya çıkması ve
insanların yanlış yollara sapması sonucunu doğurmuştur. Akif’e göre Kur’an ruhundan uzaklaşmak
milleti cahilleştirmiştir. Cehâletin ikinci nedeni ise ilim konusunda geride kalınmasıdır. Cehâlete
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saplanan köklü ve parlak devirler geçirmiş olan bu millet, son asırlarda ilmin gerisinde kalmıştır.
Batı’nın ilim ve fenninden yoksun olan bu millet batının taklitçisi durumuna düşmüştür. Akif Batı’nın
ilmiyle milletin faziletinin birleşmemesinden kaynaklanan bir cehâletten bahsetmektedir. Ayrıca Akif,
halk ile kendini aydın sayan sözde aydınların arasının açılmasının da cehâletin sebepleri arasında
olduğunu düşünmektedir. Ona göre aydınlar halktan kopuk yaşamasa halk, onlardan her feyzi alır,
cehâlete düşmez. Halk ile aydınların aralarının açılmasını Süleymaniye Kürsüsünde şöyle ifade
etmektedir(Tüylü,1986:72):
“…Açılıp gitgide artık iki hizbin arası,
Pek tabî’î olarak geldi nizâın sırası.
Yıldırımlar gibi indikçe “beyin”den şiddet,
Bir yanardağ gibi fışkırdı “yürekten” nefret.
Öyle müdhiş ki husumet: Mütefekkir tabaka,
Her ne söylerse fenâ gelmede artık halka;
Hem onun zıddını yapmak ebedî mu’tâdı.
Bir felaket bu gidiş: Lâkin işin berbâdı:
Mütefekkir geçinenlerdeki taşkınlıktan,,
Geldi efkâr-ı umumiye mühlik bir zan:
“Bu fesadın başı hep fen okumaktır.” dediler;
Onu mahvetmeye kalkıştılar artık bu sefer.”(Ersoy,2010:166).
Akif Kastamonu’da verdiği bir vaazında cehâletin ve Müslümanların geri almışlığının
sebeplerinden biri olarak okumamayı görmüş ve üzerinde şu şekilde durmuştur: “İlk nazil olan ayet-i
celile (…) ‘ikra’ oku demektir. Artık bir din ki, onun Allah tarafından nazil olan altı yüz sahifelik
Kitab-ı mübini ‘oku’ diye başlıyor; dünyada okumayı, yazmayı, ilmi, irfanı, böyle bir din kadar iltizam
eden, emreden, himaye eden diğer bir din tasavvur olunabilir mi?(…) Allah’ın kulları içinde ancak
âlim olanlar Allah’tan korkarlar.” (Ersoy,2020:465;Meydan,2015:38). Ayrıca Akif yine toplumun
kitap okumadığı için cehâlet içinde olduğunu 1914 yılında kaleme aldığı ‘Vaiz Kürsüde’ eserinde
şöyle ifade etmiştir:
“Felaketin başı, hiç şüphe yok, cehâletimiz;
Bu derde çâre bulunmaz-ne olsa- mektepsiz.
Ne Kürt elifbeyi sökmüş, ne Türk okur, ne Arap;
Ne Çerkes’in, ne Laz’ın var bakın, elinde kitap!
Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum.
Unutmayın şunu lakin: Zaman: Zamân-ı ulûm!”(Akif,2010:243;Meydan,2015:39).
Cehâletin temelinde eğitim sistemindeki aksaklıkları ve yetkin eğitimcilerin olmamasını
göstermektedir. Artık medreselerin bilim insanı yetiştirme vasfını kaybetmelerinden dolayı toplumun
cehâlete
sürüklendiğini
ve
halkın
eğitim
sayesinde
cahillikten
kurtulacağını
savunur(Bacaksız,2008:61). Akif vaazlarından birinde söylediği “Pek âlâ! Bugünkü Müslümanlar
senin dediğin gibi ilimden, irfandan mahrum ümmi birer insan yığınıdır(…)Düşmüşlerse ben ne
yapayım yahut din ne yapsın?” sözleri toplumun düştüğü cehâleti ortaya koymaktadır. Akif’in bu
sözleri ve düşünceleri Atatürk ile aynı doğrultudadır. Atatürk, açtığı cehâlet savaşını 1 Mart 1922
tarihinde söylediği “Bundan sonra takip edeceğimiz yol, cehâletin yok edilmesidir” sözlerinde açıkça
belirtmiştir. Bu cehâlet mücadelesi akılla ve fenle olacaktır(Ersoy,1920:288; Meydan,2015:258).
Akif, ayrıca İslam toplumundaki Batı karşısındaki geri kalmanın, dinin esaslarının yanlış
öğrenilip yanlış uygulamalar yapılmasından, çalışmak ve üretmekte yaşanılan sıkıntılardan
kaynaklandığını düşünmektedir. “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol/ Doğru yol varsa budur,
bilmem başka çıkar yol” sözlerinde anlatmak istediği de doğru yoldan ayrılmamak, umutsuzluğa
kapılmamak, Allah yolunda hareket etmek gerektiğidir. Akif, ideal genç olan Asım’da marifet ve
fazileti iki büyük güç olarak cehâletin karşısına koymuştur(Erol,2014:99).
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Akif, yaşadığı zamanın olaylarını çok yönlü bir şekilde görüp değerlendirmeyip tek yönlü
düşünenleri cahil olarak nitelendirmiştir. Çünkü Ona göre teoriden çok uygulama ve pratiklik daha
önemliydi. Toplumun cehâletine karşı eğitim görmek, çalışmak, ümidi elden bırakmamak gerekliydi.
Ayrıca Akif yaşadığı dönemde millete rehber olacak derecede iyi bilginin yeterince yetişmediğinden
yakınmaktadır(Avcı,2016:117,119).
Akif’in yaşadığı yıllarda cami ve basın, halkı aydınlatmanın iki yolu olmuştur. Özellikle verdiği
vaazlarda halka sesleniş ve sonrasında gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarıyla Akif, halkı
bilgilendirmiştir. Akif, Fatih Camii’nde verdiği vaazında düzgünce yaşayıp; din, ahiret, dünya
işlerinin hepsinde eğitimin şart olduğunu ve cehâlete tahammülünün olmadığını dile
getirmiştir(Demir,2011:199).Kastamonu’da verdiği vaazlardan birinde Akif “Hiçbirimiz inkar
edemeyiz ki, bugün dünyada ümmet-i İslamiye kadar sefil, bedbaht, perişan, aciz, kudretsiz, kuvvetsiz,
ilimsiz, irfansız bir cemaat yoktur” demiştir(Ersoy,1920:364; Meydan,2015:38). Ayrıca atalarımızın
tembelce hareket etmediklerini, çalıştıklarını ancak şimdi tembellik ve cahilliğin milleti bu durumlara
düşürdüğünü ifade etmiştir(Kop,2017:365).
2.Akif’in Şiirlerinde Cehâlet
Akif inandıkları, düşündükleri ve yazdıkları arasında fark olmayan nadir kişiliklerdendir.
Toplumun sıkıntılarını, acılarını derinden yaşayarak eserlerine de samimi ve gerçekçi bir şekilde
yansıtmıştır. Akif’in toplumun sıkıntılarının en başlarında gördüğü cehâleti de sıklıkla şiirlerine
yansıttığı görülmektedir. Akif şiirlerinde cehâlet kavramına ve özellikle de cehâleti yenmeye çok
sıkça yer vermiştir. Hakkın Sesleri’nde Akif, cehâletin milleti felakete götüren bir yüz karası
olduğunu şu şekilde anlatmıştır:
“Olmaz ya…Tabî’î… Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse, “cehâlet” denilen yüz karasından,
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet,
Kâfi mi değil, yoksa bu son ders-i felâket?
Son ders-i felaket neye mal oldu? Düşünsen:
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!
“Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir:
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!”(Ersoy,2010:189).
Akif cehâleti milletin başına gelmiş en büyük dertler arasında görmüştür. Cehâletin milletin
dinine, namusuna kâbus gibi düştüğünü şöyle ifade etmiştir:
“…Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet
Ey derd-i cehâlet, sana düşmekle bu millet,
Bir hale getirdin ki, ne din kaldı, ne namus!”…(Ersoy,2010:190).
Akif, cehâlet sebebiyle dinin yanlış anlaşılarak yanlış uygulamalarda bulunulduğu üzerinde
durmuştur. Müslümanların dini doğru bilmeyen cahillerin eline düşmesinden dolayı dinde, ahlakta,
aile düzeninde ve eğitimde başlayan yozlaşmayı şiirlerinde sürekli dile getirmektedir(Fırat,2015:184).
Bütün bu yozlaşmaları, aile hayatının bozulmasını şiirlerinde cahilliğe bağlamaktadır. Safahatın altıncı
kitabı olan Asım’da Köse İmam bu mısralarda terbiyenin bozulduğunu, bu milletin yeniden kendine
gelmesi ve kaybettiği değerleri tekrar kazanabilmesi için cehâlet batağından kurtulmak gerektiğini
anlatmaktadır. Bu kurtuluşun çalışarak, ilim öğrenerek olabileceğini düşünmektedir(Aktaş,2007:167):
“Dinledin, gördün a oğlum, ne bozuk terbiyemiz!
Ne yapıp yapmalı, insanlığı öğretmeliyiz.
Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felâh;
Hangi bir millete baksan uyanık... Çünkü: Sabah!.”(Ersoy,2010:114).
Akif Müslümanların dini yanlış yorumlamalarına tepkisiz kalamamıştır. Son dönemde
Müslümanlardaki tevekkül anlayışını yanlış anlamalarına dikkat çekmiştir(Çetin,2012:19).. Ecdadın
tevekkülü doğru anlamasıyla ilgili şu mısraları kaleme almıştır:
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“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan...
Ma’nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!
Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şâhid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücâhid.
Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”,
Mîrâs-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet?
Çoktan kürenin meş’al-i tevhîdi sönerdi;
Kur’an duramaz, nezd-i İlâhî’ye dönerdi.”(Ersoy,2010:423).
Akif, Asım kitabında Hocazade’ye ilmin önemini anlattırmaktadır. Köy halkının öğretmenlerini
kovmalarını büyük bir hata olarak görerek tüm köy halkının cahil kalmaya mahkûm olduğunu, bu
yaptıklarından çok pişman olmaları gerektiğini anlatmıştır(Aktaş,2007:62). Eserlerinde cehâletin
eğitimle yenilebileceğini ifade etmiştir. Bu sebeple okulların açılmasının gerekliliğini ve açılan
okullarda da edepli, vicdan sahibi nitelikli öğretmenlerin yetiştirilerek, nitelikli bir eğitimin olması
gerektiğini şöyle ifade etmiştir:
“Mahalle mektebi lâzım, düşünmeyin artık!
Mahalle mektebi olsaydı, bizde vaktiyle;
…Felâketin başı, hiç şüphe yok, cehâletimiz;
Bu derde çâre bulunmaz –ne olsa- mektepsiz.” (Ersoy,2010:243).
Akif, geri kalmışlığın ve cahilliğin sebebi olarak İslam’ı gösterenlere İslam’ın doğru anlaşılıp
uygulandığı zamanlardaki milletin medeni ve ilimde ilerlemiş hallerini cevap olarak
göstermektedir(Aktaş,2007:293). Eskiden en ileri milletlerden olan Müslümanlar, şimdi diğer milletler
karşısında gerilemiş, en cahiller arasına girmiştir. Bu düşüncesini Akif, şöyle mısralara dökmektedir:
“O îman farz-ı kat’idir diyor tahsîli irfânın…
Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar, şimdi, dünyanın!”(Ersoy,2010:276).
Dinin yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanması, sadece Osmanlı’da yaşayan Müslümanları değil,
Çin’e kadar diğer Müslümanları da yanlışa götürmüştür. Dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan
gelenek ve göreneklerde de bir cahillik söz konusu olduğunu düşünmektedir(Tüylü,1986:74). Birçok
Müslümanın sorgulamadan atasından nasıl gördüyse onu doğru kabul etmesi yanlışlığı, cahilliği ve
geriliği de doğurmuştur. Bunun çaresi Kur’an’ı anlayarak okumak ve İslam’ı doğru bilip, ataların
yanlışlarını devam ettirmeyerek cahillikten kurtulmak mümkün olabilecektir(Ataç,2012:161).Bu
düşüncelerini Süleymaniye Kürsüsünde şöyle ifade etmiştir:
“Çin’de, Mançurya’da din bir görenek, başka değil.
Müslüman unsuru gayet geri, gayet câhil.
Acabâ meyl-i teâli ne demek onlarca?
“Böyle gördük dedemizden” sesi milyonlarca
Kafadan aynı tehevvürle bakarsın, çıkıyor!
Arş-ı âmâlı bu ses tâ temelinden yıkıyor.
Görenek hem yalınız Çin’de mi salgın; nerde!
Hep musâb Âlem-i İslâm devâsız derde.
Getirin Mağrib-i Aksâ’daki bir Müslümanı;
Bir de Çin Sûru’nun altında uzanmış yatanı;
Dinleyin her birinin ruhunu: Mutlak gelecek,
“Böyle gördük dedemizden!” sesi titrek, titrek!
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“Böyle gördük dedemizden!” sözü dînen merdûd;
Acabâ sâha-i tatbîki neden nâ-mahdûd?
Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
Çâre yok, göstermezdik bu kadar sersemlik.”(Ersoy,2010:152-153).
Dedelerden böyle gördük ifadesini Akif İslamiyet’e uygun bulmamaktadır (Tüylü,1986:76).
Akif, ayrıca yine Süleymaniye Kürsüsünde Kur’an-ı Kerim’in ne mezarlıkta okunmak, ne de fal
baktırmak için inmediğini, önemli olanın Kur’an’ın manasını anlamak olduğunu ifade
etmiştir(Ersoy,2010:153). İslam âlemine bulaşan cehâlet yüzünden bir zamanlar İbn-i Sina, Farabi,
Uluğ Bey gibi bilim insanları yetiştiren bilimde önde giden bir milletin, artık ilme yabancılaştığına
Akif inanamamakta ve eleştirilerini üzülerek ağır bir şekilde yapmaktadır:
“…Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkend’i;
Geçtiğim yerleri ta’dâda mahal yok şimdi.
Uzanıp sonra Buhârâ’ya, Semerkand’e kadar;
Eski Dünya’da bakındım ki ne âlemler var?
Sormayın gördüğüm alemleri, hiç söylemeyeyim:
Yâdı temkinimi sarsar da kan ağlar yüreğim.
O Buhârâ, o mübarek, o muazzam toprak;
Zilletin koynuna girmiş uyuyor müstağrak!
İbni Sîna’lar yüzlerce doğurmuş iklim,
Tek çocuk vermiyor âgûşuna ilmin, ne akîm!”(Ersoy,2010:151)
Ayrıca Akif rasathaneleriyle dünyaca bilinen Semerkand’ın şimdi cahillerin kol gezdiği bir yer
haline geldiğini acı bir şekilde anlatmaktadır:
“…O rasad-hane-i dünya, o Semerkand bile;
Öyle dalmış ki hurâfâta o mâzîsiyle:
Ay tututlmuş: “Kovalım şeytanı kalkın!” diyerek,
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!
Bu hâvalîde cehâlet ne kadar çoksa, nifâk,
Daha salgın, daha dehşetli…”(Ersoy,2011:151).
Berlin Hatıraları’nda Almanya’yı gezip medeniyetine, ilmine hayran kalışından bahseden Akif,
Doğu’nun geri kalmışlığına da üzülmektedir. Doğunun tembelliği, cahilliği ve yıkılmışlığından
mustarip olan Akif, Batı’nın ilim, fen, sanatından çok etkilenmiştir(Arı,2007:36). Gördüğü ve
hissettikleri Onu içinde yaşadığı doğuyu yazmaya itmiş, üzüntüsünü şu şekilde mısralarına dökmüştür:
“Ne gördün, Şark’ı çok gezdin?” diyorlar. Gördüğüm: Yer yer,
Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler;
Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar;
Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar;
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz kanlar;
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar”(Ersoy,2010:411).
Doğunun bu içler acısı durumunun sebebi ilimden ve değerlerden uzak kalarak cehâlete
düşmeleridir. Batının ilmini almakta geç kalmamak için bir an evvel gitmek, bir alanda uzmanlaşmak
ve yine biran önce memlekete dönüp geri kalmış milleti aydınlatmak gerekmektedir(Arı,2007:43):
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“…İnkılabın yolu mademki bu yoldur yalınız,
“Nerdesin hey gidi Berlin?” diyerek yollanınız.
Altı ay, bir sene gayret size eğlence demek…
Siz ki yıllarca neler çekmediniz, hem gülerek!
Hani, bir ömre bedeldir şu geçen her gününüz;
Bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz.
Şark’ın âgûşu açıktır o zaman işte size;
O zaman varmanın imkânı olur gayenize;”( Ersoy,2010:405).
İdeal gençliği tasvir ettiği kitabı Asım’da da Akif, cehâlet yüzünden Doğu’nun medeniyetten geri
kalışını, Batı’nın medeniyetiyle yarışamadığını dile getirmiştir. Akif’in sözlerine bakıldığında
Osmanlının bilgi ve fazilet yoksunu olduğu, ilme ayak uyduramayıp geride kaldığını, bu sebeple
Batı’nın ilmini öğrenmeye mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. Akif “Dünkü ilmin bile bigânesiyiz,
cahiliyiz” demiştir(Ersoy,2010:404). Osmanlının, Müslümanların geçmişteki medreselerini,
hocalarını, türbelerinin iyi konumdayken, bugün artık geri kalışını eleştirmiştir(Meydan,2015:115).
Memleketin kalkınmasının ilim ve fende ilerlemekle paralel olduğunu bilen Akif, üç asırdan beri
süren geri kalmışlığın biran önce telafisinin yapılmasını arzu etmektedir. Milletin azimle, inançla,
ümitsizliğe düşmeden ilerlemesi gerekmektedir(Avcı,2016:111):
“Bizler edvâr-ı faziletleri cidden parlak,
Bir büyük milletin evlâdıyız, oğlum, ancak,
O fazilet son üç asrın yürüyen ilmiyle,
Birleşip gitmedi; battıkça da ümmet cehle,
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak,
Bir düşüş düştü ki: Davransa da, sarsak sarsak.
Garb’ın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkûm;
Çünkü hâkim yaşatan şevket-i fenden mahrûm.”(Ersoy,2010:403).
Şiirlerinin pek çoğunda Akif’in cehâlet belasına karşı alınacak önlemlerle tekrar eski aydınlık
zamanlardaki gibi bir toplum tasarladığı görülmektedir(Erol,2014:100). Osmanlının ilk dönemlerinde
büyük bilim insanları yetişirken sonraları medreselerin zayıflamasıyla bilgisizliğin artması paralel
olarak ilerlemiştir. Bilgisizliğin artmasında bilgi ve iletişimde yetersiz, pozitif bilimlerle yakından
uzaktan ilgisi olmayan din adamlarının olması da Akif’e göre etkili olan sebeplerdendir. “Niye ilmin
adı yok koskoca millette bugün?/Çünkü efkâr-ı umûmiyye, aleyhinde bütün”(Ersoy,20:166) sözlerinde
de bilgisiz din adamları ve aydın geçinen kimseleri ima etmektedir. Akif bir insanının öncelikli
amacının cehâletin karanlık dünyasından çıkarak, ilim irfan yoluna ulaşmak olması gerektiğini
savunmuştur(Erol,2014:101).
Akif Batı’nın emperyalist olduğu için siyasi, Müslümanların hayat tarzına uymadığı için de
kültürel ve ahlaki taraflarını değil; bilim ve teknolojik taraflarını almak gerektiğini savunmaktadır.
Asım’da ideal Türk gencinin Batıdaki ilimleri gidip alması gerektiğini şöyle dile getirmiştir:
“Sade Garbın yalınız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin!
Fen diyarında sızan nâ-mütemahî pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nâfi suları.”(Ersoy,2010:404).
Batıdaki bilimi öğrenirken öze bağlı kalınmamasının boşuna bir kurtuluş ümidi olarak kalacağını
da belirtmiştir. Batının ilmini, medeniyetini, sanayi ve teknoloji alanlarında ilerlemeleri inkâr
edilemez. Ancak insaniyetleri, insanlara karşı tutum ve davranışlarını, ahlaki yönlerini almamak,
onlara kapılmamak daha doğru olacaktır(Ataç,2012:34). Cahil insanların ne dünyada ne ahirette
yerinin ve değerinin olmadığını düşünen Akif, toplumun cahillikle devam ederse kötü alışkanlıkların
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ve tembelliğin iyice artmasından çekinmektedir. Daha bilinçli, çalışkan, eğitimli, ümitsizliğe yer
vermeden geleceğe umutla bakan insanların olduğu bir toplum düşünmektedir. Bunun yolu da
eğitimin yaygınlaştırılmasıdır(Avcı,2016:125).
Akif mahalle kahvelerini cehâletin yayıldığı, insanların boşuna vakit öldürdükleri, tembelce
zaman geçirdikleri yerler olarak görmektedir. Mahalle kahveleri cehaletin, zararlı alışkanlıkların
çoğaldığı ve aile bağlarının zayıflamasına sebep olan yerler olarak şiirlerinde yer
almıştır(Tek,2013:213).
3.Akif’in Kızların Eğitimine Verdiği Önem
Akif, cehaletin en önemli düşmanının eğitim olduğunu birçok yerde dile getirmiş, eserlerinde de
yer vermiştir. Süleymaniye Kürsüsünde şiirinde Akif, Avrupa’ya gidip gelenlerin oranın yozlaştırıcı
özelliklerini aldıklarını anlatmaktadır(Bacaksız,2008:37). Akif, kız çocukların Batılılaşmasına karşı
çıkmış, özüne bağlı kalınarak kız çocuklarına eğitim verilmesinin gerekli olduğunu, kızlara mektep
açmanın öneminden bahsetmiştir:
“…Demiş olsaydı eğer: “Kızlara mektep lâzım...”
Şu kadar vermelisin kahrolayım kaçmazdım, ”(Ersoy,2010:150).
Nurullah Çetin Akif’in Türk kızlarının Müslümanca yaşamlarının değil, eğitilmemeleri,
okutulmamaları ve eve hapsedilmelerinin en önemli sorun olduğunu söylemektedir(Çetin,2012:167).
Geçmişten günümüze kadar aydınlar ve devlet adamlarının hemfikir oldukları konuların başında
kızların ve kadınların eğitimden yoksun bırakılmalarının milleti geri koyan sebeplerden olduğu
görüşüdür. Gelecek neslin inşasında eğitimli gençlerin yetişmesinde eğitimli kız çocuklarının olması
toplumu ileriye götüren bir durumdur. Akif, milletin kültürünü, manevi değerlerini korumanın ve
kadına verilen eğitimin cehâletle savaşmada önemli olduğunu söylemiştir. Kızların okutulması
gerektiğini ve kızlar için okulların açılmasının gerekli olduğunu düşünmüştür. Toplum içinde kadının
da erkekler gibi eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması en doğal hakkıdır. Toplumun gözündeki
kadının değerini yükseltmek için eğitime önem verilmelidir (Bacaksız,2008:31).
Akif’e göre kızların okutulmaması toplumdaki cehaleti de artırmaktadır. Kadınların eğitimine
önem verildiğinde eğitimli bir kadın çocuklarına da her anlamda daha faydalı olmaktadır. Kadınların
eğitimi konusunda gayet hassas davranmıştır (Tek,2013:220). Müslüman Türk kızlarının eğitilmesinin
önemli olduğunu düşünen Akif, kızların toplumda hak ettikleri değeri alabilmeleri için eğitilmelerinin
de şart olduğunu dile getirmiştir(Çetin2012:167).
Son yıllarda iyice artan kadına şiddet, Akif’in yaşadığı dönemde de maalesef toplumu en çok
uğraştıran konular arasında yer almıştır. Safahat’ın Asım bölümünde Köse İmam’ın kocasından dayak
yediği için kendisine yardıma gelen kadına olan tavrı ve konuşmaları özellikle ‘-Dur kızım; ağlama
sen şimdi haber gönderirim; Karı dövmek ne kolaymış, ona ben gösteririm!’ sözleri Akif’in yıllar
öncesinden bu konuya olan hassasiyetini ve kadının yanında yer aldığını gözler önüne sermektedir.
Kadına değer vermemek, ezmek, şiddet uygulamak ve bunu dinî bir kisveye büründürmek hep
cehaletin belirtilerinden olduğu şu mısralardan anlaşılmaktadır(Tek,2013:209):
“Karı dövmüş, boşamış…’emr-i ilâhi’ ne denir!
Bunların hepsi, emin ol ki, cehalettendir”(Ersoy,2010:114).
Mehmet Akif Feride, Cemile ve Suad isminde kendi öz kızlarının yanı sıra Baytar Mektebinde
sözleştikleri arkadaşı Hasan Bey’in de Süheyla adında kızı olmak üzere toplamda dört kız çocuğuna
bakıp büyütmüştür. Onların eğitimine önem veren Akif, yetenekleri doğrultusunda kızlarını
yönlendirmiştir. Akif kızı Suad Hanım’a resim ve müzik dersleri aldırmıştır(Argon,2019:43). Akif,
kadına ve kız çocuklarına verilen önem ve onların kendilerini yetiştirmesine şiirlerinde yer vermiştir.
Akif’in yaşadığı dönemde kız çocukları ve kadınlara olan hassasiyetine dair tavsiyeleri günümüze de
rehber olacak mahiyettedir.
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4.Akif’e Göre Cehâletin Çözümü
Toplumun eğitilmesi, aydın kişilerinin olaylara müdahil olup, dışarıdan bakmayı bıraktıklarında
hızlanacaktır. Çünkü geri kalınmasının sebebi toplumun eğitilmemesi, cehâletidir(Özbek,2011:304).
Akif, cehâletten kurulmak için milletin artık gaflet uykusundan uyanması gerektiğini düşünerek bu
düşüncesini şöyle dile getirmiştir:
“Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
İslam’ı da “Batsın! Diye tutmuş, yediyorsun…”(Ersoy,2010:190).
Öze bağlı kalınarak Batı medeniyetinin ilim, fen ve teknolojisinden yararlanmanın cehâletten ve
geri kalmışlıktan milleti kurtarabileceğini ifade etmiştir. Akif’e göre Müslümanların ve Osmanlı’nın
kurtuluşunun iki yolu vardır. Birincisi ‘Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine
söyletmeliyiz İslâm’ı” sözüne bakıldığında temel kaynak olarak Kur’an’ın alınması; ikinci yol ise Batı
medeniyetinin ilmini, fennini alarak geleneklere, öze bağlı kalmaktır. Cehâletin milleti geriye
götüreceği, ilmi, fenni, teknoloji çağının gerektirdiği şekilde bilen ve uygulayan, aynı zamanda özüne
bağlı kalan milletlerin ileriye gidebileceğine dair görüşleri eserlerinde görülmektedir(Toprakçı ve
Baysülen,2017:173). Bu düşünceleri Akif’in şu şekilde mısralarına dökülmüştür:
“Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını;
Veriniz hem de mesainize son sür’atini.”(Ersoy,2010:170).
Ayrıca çocukluk çağlarından itibaren alınan terbiye ve iyi bir aile eğitiminin gelecek için önemli
olduğunu savunan Akif’in düşünceleri bu mısralardan anlaşılmaktadır(Avcı,2016:113):
… Bu cehâlet yürümez; asra bakın: Asr-ı ulûm!
Başlasın terbiyeniz, âilelerden oğlum” (Ersoy,2010:115).
Akif, milletin bu cehâletini üzerinden atması için bilim mantığa önem vermeleri, tembellikten ve
uyuşukluktan artık kurtulmaları zamanının geldiğini söylemiştir Doğan,2011:413).Müslüman
toplumun dinin asıl kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’den uzaklaştığı ve yanlış yollara girerek cehâlet
içine düştüğü bu durumundan kurtulmanın yolunu da tekrar Kur’an’a dönmekle olabileceğini
belirtmiştir (İmamoğlu, 2016: 22). Cehâlet milleti perişan etmiş, cahillerin tevekkül ve kader inancını
yanlış yorumlamaları da milletin felaketi ve sefaletine sebep olmuştur. İslam’ın doğru anlaşılıp
uygulandığı Hz. Muhammed dönemine bakıldığında o dönemde çalışmanın ve ilerlemenin
desteklendiği görülmektedir (Gür,2011:33).
Mehmed Akif’in en büyük isteğinin İslam dünyasının geri kalmışlığına bir çözüm olarak oralara
medeniyeti ve ilmi doğru anlatmak olduğunu Eşref Edip aktarmaktadır. Hristiyan dünyasındaki
gayretin ve azmin Müslümanlarda olsa insanlığın tam bir kardeşlik ve huzur içinde yaşayacağına
inanmaktadır. Birinci Dünya Savaşından sonra bu idealini gerçekleştirmeyi çok isteyen Akif’in kendi
kişisel sıkıntıları buna imkân vermese de Akif, mısralarında bu emele yer vermiştir(Vakkasoğlu,2013:
66).
Akif, Hz. Muhammed’in doğumundan önceki dönem olan ‘Cahiliye Dönemi’ne sözleriyle
göndermeler yapmaktadır. Peygamberin doğumuyla aydınlanan doğu dünyasının, Kur’an’ın ve dinin
cahilce yanlış yorumlanmasını Müslümanların cahiliye dönemindeki karanlık doğuya benzetmektedir.
Ayrıca hurafelere dalmanın, eğitimsizliğin, taassuba düşmenin, aklı kullanmadan sorgusuzca bir
şeylere
inanmanın
milleti
çöküşe
götüren
cahilce
davranışlar
olduğunu
düşünmektedir(Çetin,2012:148). Cahilce hurafelere inananların bilimsel olmayan yöntemlere
yöneldikleri, dinin yorumlamasının yanlışlığından dolayı imanın da sarsıldığı üzerinde
durmuştur(Şaşa,2018:22). Akif cahillikten kurtulmanın Kur’an’ı doğru okuyup, doğru anlamak,
sünnetleri rehber edinerek ve kendini hoca gibi gösterip cahilce milleti yanıltılan kişilerden uzak
durarak mümkün olabileceğini savunmuştur(Çetin,2012:162). Dinin ve Kur’an’ın cahil kişiler
tarafından, bilgisiz halka yanlış anlatılmasının asla tahammül edilemez olduğuna dikkat
çekmiştir(Kayhan,2013:224).
Akif, Fatih Camisi’nde verdiği vaazlardan birinde geçmişte Müslümanların ilim ve fende ileri
oldukları zamanlarda Frenklerin cahil olduklarını, eğitim için Avrupa’dan Bağdat’a kadar gelerek
burada ders aldıklarını anlatmaktadır. Ancak sonraları yayılan cehâletin Müslümanları geri bıraktığını
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ve bu halden kurtulmak için tedbirlerin alınması gerektiği, İslam dininde cehâlete tahammülün
olmadığı üzerinde durmuştur(Ersoy,1968:138). Toplumun neredeyse tüm tabakalarının cehâlet içinde
olduğunu, Osmanlının ilk zamanlarındaki gibi medreselerin ve âlimlerin olmadığını üzülerek ifade
etmiştir. Aileden başlanarak iyi bir eğitimin verilmesi gerektiğini düşünmüştür. Akif’e göre cehâletin
çözümünde öğretmen, okul, eğitim sistemindeki düzenlemeler, ayrımcılığa karşı birlik ve bütünlük,
ümitsizliğe düşmemek ve vahşi bir medeniyet anlayışına karşı insaniyetli olmak gibi önemli çözüm
önerileri düşünmüştür(Çetin,2012:20-29).
İdeal bir genç neslin temsili olan Asım, Avrupa’ya ilim irfan öğrenmek için gidecektir. Asım
İslam milletinin pozitif bilimlere olan ihtiyacını çok iyi bilmektedir. Bu ihtiyaç Akif’e göre bir
muallim ordusunun yetişmesiyle mümkün olabilecektir. İyi yetişmiş bir muallimde Akif’e göre iman,
edep, liyakat ve vicdan olmazsa olmaz vasıflardır(Rol,2014:101). Memleketi ve milleti kurtaracak
olan sadece iyi bir eğitimdir. Halk cehâletlerinden dolayı gerçeği anlayamayıp her söyleneni doğru
kabul etmiştir. Birlik içinde çalışılır, dünya ve ahiret için okuyup yazılırsa, çağın gereklerine uygun
olarak dini doğru yorumlayıp, Kur’an’ın özüne uyulursa ancak milletin kurtuluşa ereceğine
inanmaktadır (Hakkı,1983:446,447).
İslamiyet asırlar önce ilim irfan diniyken artık milletlerin içinde en tembellerinin en cahillerin
olduğu din haline gelmiştir. Her yerde hangi Müslüman millete bakılırsa bakılsın sefalet içinde olduğu
görülecektir. Müslümanların cehâletini kullanarak harekete geçen düşmanlar istediklerini elde
etmişler, aralarını bozmuşlardır. Yapılacak olan şey Müslümanların birlik olup terbiye ve eğitimle
cehâleti yenmeleridir. Aslında Müslümanları bu hallere düşüren kendi cehâletleri olduğu da
unutulmamalıdır (Abdülkadiroğlu ve Abdülkadiroğlu,1991:115).
SONUÇ
Akif, toplumun sorunlarına duyarsız davranmamış, devrin nabzını tutmuş ve eserlerinde yer
vermiş biri olarak cehâlete de savaş açmıştır. Cehâletle olan bu savaşın eğitim, azim, çalışmak ve
bilimin rehber edinilerek toplumun devamına katkıda bulunmak şeklinde olacağını ifade etmiştir.
Yıllar öncesinden bugüne ışık tutan ve her döneme hitap eden eserleri ve görüşlerinin rehber
edinilmesi gerekmektedir. Cehâlet yolundaki mücadelesiyle günümüz toplumunun Batı’nın
karşısındaki konumu ve batının sadece ilmini, teknolojisinin alınmayarak maddi manevi her anlamda
Batılaşmış bir millet olma yolunda Akif’in yıllar öncesinden yaptığı uyarılar dikkate alınmalıdır. Akif,
yaşadığı dönemde toplumda gördüğü sıkıntıları en gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır. Bu sıkıntıların
büyük çoğunluğunun altında yatan sebep olarak cahillik üzerinde durmuştur. Onun eserlerinde yaptığı
değerlendirme ve yorumlar sadece yaşadığı döneme değil aslında geleceğe de yaptığı uyarılardır.
Gerçek ve doğru İslami bilginin, hurafelere, yanlış hocalara ve inanışlara bağlanmanın milleti
cahilliğe sürüklediğini; buna karşın İslam’ın asıl kaynağı olan Kur’an ve sünnetin rehber alınıp özden
sapmadan Batı’dan yenliklerin alınması gerektiğini sürekli dile getirmiştir. Akif’in istediği batıyı taklit
etmek değil, önceki aydınlık dönemlerde olduğu gibi öze bağlı kalınarak Batı’nın sadece ilmini alarak
ilerlenmesi gerektiğidir. Akif’in ideal genç tipi olan Asım’da da görüldüğü gibi çalışkan, imanlı,
vatansever, sportif, çağın bilim ve teknolojisiyle donatılmış özelliklere sahip gençler bu milleti
kurtaracak olanlardır.
Akif’in düşünceleri “İlim Çin’de de olsa alınız” paralelinde olmuş, Müslümanların geçmişteki
aydınlık medeniyetlerine dönmeleri, gaflet uykusundan uyanmaları ve cehâlet batağından kurtulmanın
yolu olarak ilim öğrenmenin önemini sıklıkla vurgulamıştır. Medrese ve mekteplerin işlevlerini
yitirmesinden kaynaklanan eğitim sistemindeki bozukluklar sebebiyle çağın gerektirdiği ilmin
gerisinde kalındığını açıkça ifade etmiştir. Cehâleti her olumsuzluğun ve felaketin sebebi olarak
niteleyen Akif, cehâletin bilgisizlikten ve dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığına eserlerinde
yer vermiştir. Özellikle şiirlerinde cehâletin karşısında duran mesajlarında, İslam dünyasının ilim ve
akıl yoluyla medeniyete ulaşabileceğini dile getirmiştir. Akif, İslam milletleri arasındaki ayrımcılık,
bölünmüşlük gibi her türlü sıkıntının sebebinin cehâlet olduğunu düşünmüştür. Eserleri incelendiğinde
de İslam âleminin geri kalmasındaki temel sebepler arasında cehâlet olduğu görülmektedir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde yıkılışı önlemek, Osmanlı’yı ayağa kaldırmak için idealist bir
şekilde kurtuluş için her aşamada yer alan Akif, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarına da tanıklık
etmiştir. Yüzyıllarca birlik içinde yaşamış olan Müslüman âleminin gidişatı için de her türlü
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fedakârlığı yapmıştır. Özellikle toplumun sıkıntılarının başında gördüğü cehâlet ile mücadelesini ömrü
boyunca sürdürmüştür.
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Savaş Volkan Genç, Mustafa Kılınç

Mustafa Ulutaş, Adem Özbek, Mehmet Kara, Ömer Solak, Könül Hacıyeva

1134

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Könül Hacıyeva, Mustafa Ulutaş, Mehmet Kara, Hakan Ülper, Ömer Solak,
Adem Özbek, Seda Özbek

Gülbarşın Adambeyava, Xezangül Memmedova, Bekir Koçlar, Fazlı Gökcek, Zeki Taştan

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

1135

Zeki Taştan, Gülbarşın Adambeyava, Fazlı Gökcek, Xezangül Memmedova, Bekir Koçlar

Aya Nast Mohammed Elkatrey, Muhammet Nur Doğan, Güngör Göçer, Vaqif Orucov, Naila Askar

1136

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Esra Özsüer, Osman Köse, Emel İslamoğlu, Yasemin Ulutürk Sakarya,
Abdullah Güray Başakçıoğlu

Turan Akkoyun, Abdullah Güray Başakçıoğlu, Esra Özsüer, Osman Köse, Emel İslamoğlu,
Yasemin Ulutürk Sakarya

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Ali Bal, Burak Koç, Alena Čatović, Fatima Hocin

Ali Bal, Burak Koç, Sabina Baksić, Alena Čatović, Fatima Hocin

1137

1138

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mahmut Dilbaz, Mekhti Sharifov, Turan Akkoyun, Zuhal Kondu

Mekhti Sharifov, Zuhal Kondu, Turan Akkoyun, Şevkiye Kazan Nas, Mahmut Dilbaz

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Tahsin Yıldırım, Ramazan Baş, Cafer Şen, Ömer Hakan Özalp, Mehmet Güneş

Aqil Meherremov, Gürsoy Şahin, Nesrin Karaca, Nazım Elmas, Özlem Nemutlu

1139

1140

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gürsoy Şahin, Nazım Elmas, Abdullah Uçman, Nesrin Karaca,
Özlem Nemutlu, Aqil Meherremov

Hatixhe Ahmedi, Şahika Karaca, Sinan Doğan, Alim Kahraman, Eşqana Babayeva

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Eşqana Babayeva, Hatixhe Ahmed , Şahika Karaca, Naile Askar,
Alim Kahraman, Sinan Doğan

İbrahim Kofahi, Şevkiye Kazan Nas, Nurullah Çetin, Fahri Sakal, Orhan Gazi Gökçe

1141

1142

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İbrahim Kofahi, Orhan Gazi Gökçe, Şevkiye Kazan Nas, Nurullah Çetin,
Mehmet Cemal Çiftçi, Fahr Sakal

Alper Börekçi, Nursal Kumaş, Mehmet İnbaşı, Hasan Bello, Emine Dingeç

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Esra Dalkıran, Alper Börekçi, Nursal Kumaş, Emine Dingeç, Mehmet İnbaşı, Hasan Bello,
Uğur Tozkoparan, Osman Civangöz

Alaattin Aköz, Cemal Sezer

1143

1144

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Alaattin Aköz, Zeki Nacakcı

Alaattin Aköz, Vahdettin Işık

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Mustafa Fırat Gül

Tugay Çömez, Sevim Güldürmez, Zeki Taştan, Şeyma Büyükkavas Kuran

1145

1146

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Abide Doğan, Flera Sayfullina, Nurullah Çetin, Abdullah Uçman, Uğur Derman,
Mustafa İsmet Uzun, Nesrin Karaca, İrfan Morina, Tahir Orucov, Zafer Gölen

Kapanış Toplu Fotoğraf

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Kapanış Toplu Fotoğraf

Kapanış Toplu Fotoğraf

1147

1148

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Nesrin Karaca, Nurullah Çetin, Şevkiye Kazan Nas, Naile Asgar, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli,
Eşqane Babayeva, Parvana Bayram, Seval Köse, Abide Doğan

Al Bal, Orhan Gazi Gökçe, Abdullah Uçman, Alim Kahraman, Nazım Elmas

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Alper Börekçi, Zeki Nacakcı, Esra Dalkıran, Seval Köse

Gala Yemeği

1149

1150

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gala Yemeği

Gala Yemeği

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Gala Yemeği

Gala Yemeği

1151

1152

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gala Yemeği

Gala Yemeği

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Gala Yemeği

Gala Yemeği

1153

1154

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Cafe Break

Gezi Kibyra

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Gezi Kibyra

Gezi Kibyra

1155

1156

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gezi Kibyra

Gezi Kibyra

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Gezi Kibyra

Gezi Kibyra

1157

1158

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gezi Kibyra

Gezi Kibyra

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Gezi Kibyra

1159

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEMPOZYUM HABERLERİ
 

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1164

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1166

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1168

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1170

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1172

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1174

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

1175

1176

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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1178

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu
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