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III

TAKDİM

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 
ülkemizin yalnız ilim ve bilime kapı aralayan 
bir kurumu değil, bu asli görevinin yanında 
memleketimizin daha müreffeh ve aydınlık 
yarınları için fikirler üretmiş, eserler vermiş, 
Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıma gibi 
ağır bir görev ve sorumluluğu üstlenme 
bilincinde olan bir kurumudur. Mehmet Akif, 
çalışmayı tek çıkar yol olarak gören, şairliğinin 
yanında güzide bir rehberdir. Ersoy’un 
Safahat adlı eseri, geçmişten doğru çıkarımlar 
yaparak geleceğe yol almanın başvuru 
kılavuzlarından biridir.

İstiklal Marşı ise ulusumuzun marşı 
olmasının yanı sıra şairin hitap ettiği 
milletle bütünleşmiş eşsiz bir destandır. 
Milletimizin dilinden düşürmediği ve ilelebet 
düşürmeyeceği bu destan bir bağımsızlık 
sembolüdür. Bu düşüncelerle, kabulünün 
100. yıl dönümü olan 2021 yılı itibariyle 
millet olarak destanın ehemmiyetini 
anlayarak ona sahip çıkmanın, daha coşkulu 
ve gür bir sesle okumanın gerekliliğine 
inanmaktayız. Dolayısıyla, İstiklal Marşı’nın 
şairiyle aynı adı taşıyan bir üniversite olarak, 
milletimizin zihninde bu sesi duyurmayı asli 
görevlerimizden biri kabul ediyoruz.

2021 yılında salgının getirdiği tüm 
zorluklara rağmen üniversite olarak üzerimize 
düşen ağır sorumluluğun gereğini yerine 
getirmeye çalıştık. Bültende de görüleceği 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

üzere onlarca söyleşi, anma toplantıları, 
sempozyum ve ödül töreni etkinlikleri gibi 
2021 yılına yaraşır etkinlikler gerçekleştirdik. 
Bu süreçte özellikle geleceğe matuf eserler 
bırakmak adına yayın faaliyetlerine özel 
önem verdik. Başta Âkif Salnamesi olmak 
üzere Mehmet Âkif ile ilgili ilk kez kamuoyu 
ile paylaşılan orijinal eserlerin basım ve 
yayımını gerçekleştirdik. Üniversite olarak 
başlattığımız bir başka projemiz ise Mehmet 
Âkif, yakın çevresi ve dönemine ait orijinal 
belgeleri üniversitemize kazandırmak oldu. 
Çalışmalarımız sonucu bine yakın orijinal 
belge, kartpostal ve fotoğraftan oluşan bir 
koleksiyonu üniversitemize kazandırdık. 
Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Belgelerin kataloglama işlemleri 
tamamlanmış olup, demirbaş işlemlerinin 
bitmesini müteakiben 2022 yılı içerisinde, 
elimizdeki tüm belgeleri araştırmacıların 
istifadesine sunacağız.

 2022 yılı içerisinde de Mehmet Âkif’in 
adına yaraşır projelerle çalışmalarımıza 
hiç ara vermeden devam edeceğimizi 
ifade etmek isterim. Bu bağlamda siz Âkif 
dostları ve çalışanlarını çeşitli etkinliklerde 
bizlerle birlikte olmaya davet eder, sizleri 
üniversitemde ağırlamaktan mutluluk 
duyacağımı belirtir, saygı ve sevgilerimi 
sunarım.



V

ÖNSÖZ

Dünyanın her yerinde milletler kurumların 
kuruluşlarının veya kişilerin doğum ve 
ölümlerinin ellinci, yüzüncü vs. gibi yıllarını 
daha anlamlı ve farklı etkinliklerle kutlarlar. 
Ülkemizde de durum farklı değildir. 
Özellikle bizimki gibi “tarihî” milletler bu 
faaliyetlere farklı anlamlar yüklerler, bu yıl 
dönemlerini daha bir coşku ile kutlarlar. Bizim 
gözbebeğimiz Cumhuriyetimizi geçmişten 
bugüne getiren kişi ve olaylara yüklediğimiz 
anlam ise bambaşkadır. 

17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı 
kanunla kurulan Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi’nin temel hedeflerinden 
biri de İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı ve eserlerini incelemek ve 
aydınlatmak olmuştur. Biz de genç ancak 
adının sorumluluğunu bilen bir üniversite 
olarak İstiklâl Marşı’nın yüzüncü yılını 
kutlayacağımız 12 Mart 2021 tarihine aynı 
heyecanla hazırlandık. 

Çalışmaların merkezinde 18 Mart 2009 
kurulan Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve 
Uygulama Merkezi yer almıştır. Kuruluş 
gerekçesinde de yer aldığı şekliyle 
merkezimizin temel hedefleri:

·	 Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel 
araştırmalar yapmak; bunların 
belgelenmesini, tanıtılmasını, 
korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak.

·	 Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitap, gazete, 
dergi, broşür, afiş gibi her türlü yayın ve 
ses ile görüntü kayıtlarının yer aldığı bir 
ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

·	 Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak 
düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi 
şöleni, kongre, konferans, panel gibi 
etkinliklere destek olmak ve  
katılmak,

·	 Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak 
belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri 
yayınlar yayımlayan ve bu alan üzerinde 
çalışan bilim adamlarımı ve araştırmacıları 
desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini 
kalıcı eserler haline getirmek,

·	 Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda 
bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki 
enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif 
Ersoy’la ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel 
basın-yayın programlarına bilimsel destek 
sağlamak,

·	 Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy 
ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş 
amacına uygun kısa süreli araştırma ve 
inceleme gezileri düzenlemek,

·	 Mehmet Akif Ersoy hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmektir.

Bizler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
ailesi olarak İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. 
Yılında adına yaraşır işler yapmak maksadıyla 
ilk olarak 3 Aralık 2019’da Rektörümüz Prof. 
Dr. Adem Korkmaz başkanlığında danışma 
kurulu üyelerimizin katılımı ile geniş çaplı bir 
toplantı yaptık. Toplantıya Rektör Yardımcısı 
Prof. Mehmet Karaca, Merkez Müdürü Prof. 
Zafer Gölen, Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. 
Uğur Derman, Prof. Dr. İsmail Karaca, Prof. 
Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, 
Rektör Danışmanı Mustafa Kılınç, Dr. Öğretim 
üyesi Ezgi Demirel, Mehmet Ruyan Soydan 
ve İbrahim Öztürkçü katıldılar. Bu toplantıda 
hem 2020 yılında yapacaklarımızın yanında 
2021 yılında yapacağımız etkinlikler uzun 
uzadıya tartışıldı. Böylece yol haritamız 
belirlendi.

Bizler neler yapabileceğimizi tartışırken 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa 



VIIVI

sürede dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 salgını maalesef gecikmeli de olsa 
ülkemizi etkisi altına aldı ve 16 Mart 2021’de 
Türkiye’deki tüm örgün eğitim kurumları 
üç hafta ile eğitimlerine ara verdiler. Ancak 
sonradan görüldü ki çok hızla yayılan hastalık 
zorunlu karantinaları beraberinde getirdi 
ve bir buçuk yıl sürecek ağır kapanma 
ve kısıtlamalar uygulandı. Buna rağmen 
böylesi önemli bir yıldönümünün salgın 
bahanesi ile sessizce geçiştirilmesine rıza 
göstermek imkân dâhilinde değildi. 16 
Temmuz 2020’de bir toplantı yaptık ve 
üniversitemizin ilgili bölümleri arasında bir 
iş bölümü gerçekleştirdik. Böylece 2021 yılı 
hazırlıkları fiilen başlamış oldu. Ne var ki 
salgın 100. Yıl için düşündüklerimizin çoğunu 
yapmamıza mani oldu. Birçok etkinliğimizi 
internet üzerinden gerçekleştirmek zorunda 
kaldık. Mesela 12 Mart 2021’de yapmayı 
planladığımız III. Uluslararası Mehmet 
Akif Ersoy Sempozyumu: İstiklal Marşının 
Kabulünün 100. Yılı Özel Sempozyumu’nu 27 
Ekim 2021’e ertelemek zorunda kaldık. Bizler 
yine de salgının etkisini en aza indirmek 
için elimizden geleni yapmaya gayret ettik 
ve ülkemizde ses getiren çalışmalara imza 
atmayı başardık.

Bizler çalışmalarımızı sürdürürken 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan 2021 yılını 5 Mart 2021’de Mehmet 
Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı olarak ilan ettiler. 
Bu genelge bizlerin hem önünü açtı 
hem de projelerimizin desteklenmesine 
vesile oldu. Yapmayı planladığımız III. 
Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu: 
İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı Özel 
Sempozyumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire 
Başkanlığı tarafından desteklendi. Verdikleri 
destek için kendilerine müteşekkiriz. Onların 
cömert destekleri sayesinde 27-31 Ekim 
2021’de gerçekleştirdiğimiz sempozyum 
ülkemizde yapılan unutulmaz bilim şölenleri 
içine girdi. Sempozyuma katılan yerli veya 
yabancı bilim insanlarının hepsinin hem 
sempozyumun akademik kalitesi hem de 
organizasyona dair memnuniyetlerini dile 
getirmeleri gayretlerimizin boşa gitmediğini 
gösterdi.

Bu bülten hem yapılanları tarihe mal 
etme çabası hem de yaptıklarımızın gurur 
belgesidir. Gelecekte daha güzel çalışmalara 
imza atma temennisi ile saygı ve 
selamlarımızı  sunarız

Prof. Dr. Mehmet KARACA-Prof. Dr. Zafer GÖLEN-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ
Burdur-Ocak 2022
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İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy, bir şair olmanın ötesinde bir fikir 
insanıdır. Bir fikir insanı olarak Mehmet 
Akif, dünyayı ve içinde bulunduğu çağı 
çok iyi tahlil etmiş, onun eksik ve çürümüş 
yanlarını teşhis ederek, inanç, vicdan, 
bilim eksenli önemli reçeteler sunmuştur. 
Bugün dünyada yaşanan siyasi ve sosyal 
gelişmelere bakıldığında Mehmet Akif’in 
önerdiği reçetelerin ne denli isabetli olduğu 
görülmektedir. Bu yüzden onun savunduğu 
fikirler ve ahlaki duruş, ülke sınırlarımızın 
dışında geniş bir coğrafyada, özellikle de 
Türk-İslam coğrafyasında, değer ve karşılık 
bulmaktadır. Bu yönüyle Mehmet Akif, 
fikirleriyle, ahlaki duruşuyla ve sunduğu 
çözüm öneriyle uluslararası niteliğe sahip 
önemli bir değerimizdir.

Buna karşılık, ülkemizde Mehmet 
Akif Ersoy ismini anmak ve onun fikir 
dünyasını anlamak ve anlatmak için yapılan 
bilimsel ve kültürel etkinlerin hemen hepsi 
ulusal-yerel düzeyde gerçekleştirilmekte 

ve düzenlenmektedir. Hâlbuki Mehmet 
Akif Ersoy isminin uluslararası düzeyde 
anılmasına, onun fikirlerinin daha geniş bir 
coğrafyada paylaşılmasına, bilim ve sanat 
çevrelerine onun kişiliğinin örnek model 
olarak sunulmasına, özellikle Türk-İslam 
dünyasında her zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyulmaktadır. İşte Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Mehmet 
Akif Ersoy ismiyle düzenlenen Bilim ve Sanat 
ödülleri bu ihtiyaca karşılık veren ilk ve tek 
uluslararası organizasyondur.

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim 
ve Sanat Ödülleri, Bilim ve Sanat olmak 
üzere iki ana kategoride düzenlenmektedir.

Bilim’de Başarı Ödülleri Fen ve Sosyal 
Bilimler olmak üzere iki alt kategoride; 
Sanatta Başarı Ödülleri ise Sanatta 
Başarı ve Türk-İslam Kültürü Hizmet Başarı 
Ödülü olmak üzere iki alt kategoride 
düzenlenmektedir. Jüri üyeleri, bilim ve kültür 
alanındaki çalışmaları ile tanınmış bilim 
insanı ve sanatçılardan oluşturulmaktadır.

ULUSLARARASI MEHMET AKIF ERSOY  
BILIM VE SANAT ÖDÜLLERI
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1-    Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim 
ve Sanat Ödülleri

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve 
Sanat Ödülleri normalde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri
ile 13 Mart 2020 Cuma günü Burdur’da 
gerçekleştirilecekti. Ancak ülkemizde salgının 
yayılım göstermesi üzerine alınan tedbirler 
kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. 
Ertelenen program Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
11 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve 
MAKÜ akademisyenlerinin de bulunduğu 
törende MAKÜ tarafından verilen Uluslararası 
Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat 
Ödüllerinin üçüncüsü de düzenlenerek 
ödüller sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Anma Programı’nda bir konuşma yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Bu 
vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, 
bugün bu topraklar üzerinde özgürce 
yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu 
olamaz. Bu milletin hiçbir ferdi İstiklal 
Marşı’ndan rahatsızlık duyamaz. Özellikle 
de milletin emanetini taşıyan insanların 

böyle bir hakkı yoktur. İstiklal Marşı, 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Arap’ıyla, 
Alevi’si, Sünni’si, Laz’ıyla 84 milyonun ortak 
değeri, ortak paydasıdır.” dedi.  Merhum 
Mehmet Akif’in, “Girmeden tefrika bir 
millete düşman giremez, toplu vurdukça 
yürekler onu top sindiremez” ifadelerini de 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarih 
yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak 
istikbalimizi yine beraberce inşa edeceğiz. 
Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine ardından da 
2053 ve 2071 vizyonuna inşallah hep birlikte 
taşıyacağız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından MAKÜ tarafından 
verilen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy 
Bilim ve Sanat Ödülleri törenine geçildi. 
Ödüller sahiplerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından takdim edildi. Bu 
doğrultuda, Sanatta Başarı ödülü İstanbul 
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı adına Konservatuar Müdürü 
Prof. Dr. Ali Tüfekçi’ye, Bilim Başarı Ödülü 
Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr.Ahmet Haluk 
Dursun adına kızı Nilay Dursun Tokgöz’e, Fen 
Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Musa Akoğlu 
ve Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı’ya verildi.

Programda ayrıca Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adem Korkmaz tarafından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Murat Kara tarafından 
hazırlanan Mehmet Akif Ersoy’un tablosu da 
hediye edildi.
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2.    Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim 
ve Sanat Ödülleri: 100. Yıl İstiklal 
Marşı Özel Ödülü

4. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve
Sanat Ödülleri, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel
Ödülü Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu’nun katılımıyla 19 Haziran
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat 
Ödülleri, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü 
Töreni ve Renklendirilmiş Fotoğraflarıyla 
Mehmet Akif Ersoy Sergisi programı, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak Öğr. 
Gör. Ozan Güvendi’nin küratörlüğünü 
yaptığı Renklendirilmiş Fotoğraflarıyla 
Mehmet Akif Ersoy Sergisi’nin açılışı 
yapıldı. Sergi açılışının ardından Bakan 
Karaismailoğlu MAKÜ’nün Özel Anı Defteri’ni 
imzaladı. Bu sırada MAKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Adem Korkmaz tarafından Bakan Adil 
Karaismailoğlu’na Burdur’un simgelerinden 
Kabak Kemane hediye edildi. 

Törene Burdur Valisi Ali Arslantaş, 
Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur 
ve Dr. Mehmet Göker, Adalet Komisyonu 
Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı başta olmak üzere 
Burdur protokolü ve MAKÜ akademisyenleri 
katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Kurumsal İletişim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi 
ile devam etti. Daha sonra “İstiklal Marşı’nın 
Kabulünün 100.Yılında Mehmet Akif Şiirleri 
Nağmelerle Buluşuyor” projesi kapsamında 
MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı’nın eserler 
hakkında sunumu ve akabinde konservatuar 
tarafından hazırlanan klipler izlendi.

Program daha sonra MAKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın açılış konuşmasını 
yapması ile devam etti. MAKÜ’nün 
kuruluşundan günümüze dek yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Rektör 
Korkmaz 4. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy 
Bilim ve Sanat Ödül Töreni ile ilgili şunları 
söyledi: 

“Akif ismini taçlandırmak adına 
2016 yılında “Uluslararası Mehmet 
Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri”ni 
düzenlemeye karar verdik. İlk ödül 
törenimizi Cumhurbaşkanımızın 
katılımları ile gerçekleştirdik. İkincisini 
Dış İşleri Bakanımızın katılımları ile 
Akif’in ata toprakları balkanlarda, Tiran’da 
gerçekleştirdik. 3. Uluslararası Mehmet Akif 
Ersoy Bilim ve Sanat Ödül törenini ise yine 
Cumhurbaşkanımız’ın daveti üzerine “Milletin 
Evi”inde gerçekleştirerek bu etkinliğin bilim 
ve sanat dünyasında yüksek bir değere 
ulaşmasını sağladık. İşte çıktığımız bu 
yolculukta bugün 4. Uluslararası Mehmet 
Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenini, 
100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülleri olarak
düzenlemekten büyük bir onur duyuyoruz.
Biz gerçekten bahtlı bir üniversiteyiz, çünkü
bir vatan şairinin, bir istiklal mücahidinin,
kalbi selim sahibi bir abide şahsiyetin
yani Akif’in adını taşıyoruz. Bize onur
bahşeden bu durumun omuzlarımızda
çok büyük sorumluluklar yüklediğinin hep
idrakinde olduk. Hayat felsefesini; ahlaklı
olmak, çalışkan olmak ve değerli bir vasıfla
yüklenmek olarak gören Akif’e yaraşır olmak
zorunda hissettik kendimizi. Ona vefa bir lüks
değil, bizim için bir borç bir mecburiyettir.

Mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurt içinde 
ve Balkan Coğrafyasında O’nun hatırasını yad 
edecek çok sayıda sempozyum, konferans, 
panel, şiir dinletisi ve spor müsabakaları 
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düzenledik, onun asil dünyasını anlatan çok 
sayıda yayını kültür dünyamıza kazandırdık. 
Türkiye’nin en fazla okunan fikir ve şiir 
kitaplarından olan Safahat’ı farklı baskılarla 
on binlerce bastık ve genç neslimize 
ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. 
Biz sadece 100. yılında değil her sene Akif’i 
yaşatmak adına etkinlikler yapıyor, yayınlar 
üretiyoruz. Bu üniversite var oldukça bu 
mefkûre de var olacak ve Akif’in hayat 
felsefesi Asım’ın nesline aktarılmaya devam 
edecektir.    

Hani, Akif diyor ya İstiklal Marşında: 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
fedâ. Aşkımız da şevkimiz de bu işte bu 
vatan sevgisi…  Alınlar terlemeli diyor Akif, 
çok çalışmayı öğüt veriyor bize, tembellik 
ve miskinlikten nefret ediyor,  Bir de yeise 
kapılmayın diyor. “Yeis öyle bir bataktır 
ki, düşersen boğulursun, Azmine sarıl 
sımsıkı, Bak ne olursun”. İşte bu bakışla 
azim, birliktelik ve kararlılık azığımız oldu. 
Akif’in “Hangi güçlüktür ki gayrete gelince 
kolaylaşmasın” sözünü nice kez haklı çıkardık.” 
diyen Rektör Korkmaz, sözlerini “İstiklal 
Marşımızın TBMM’de kabul edilişinin 100. yılı 
ülkemize ve asil milletimize kutlu olsun. Adını 
taşımaktan gurur duyduğumuz büyük vatan 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve 
rahmetle anıyor, ödülleri, mükâfatları alacak 
olan kıymetli isimleri tebrik ediyor, değerli 
jürimize teşekkür ediyor ve tüm katılımcılara 
saygılarımı sunuyorum.”. 

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın teşekkür 
konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmalarını 
gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy’un 
sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan 
Karaismailoğlu şöyle devam etti: “O, zulmü 
alkışlamayan, zalimi sevmeyen, mazlumun 
yanında olan millî şairimizdir. Akif, “Biri 
ecdadıma saldırdı mı; boğarım” diyecek 
kadar celalli, doğduğundan beri istiklal 
aşığı büyük bir insandı. Kanayan bir yara 

görünce, bir yüreğin nasıl parçalandığını 
onda gördük. Hakkı kaldırmak için 
gerektiğinde çiğnenmeyi, kamçı yemeği bize 
O anlattı.  Kendisine verilen yüksek rütbeli 
görevleri, halkının hizmeti için elinin tersi ile 
itebilen nadir bir şahsiyetti o… İstiklal Marşı 
yarışmasına ‘maddi karşılık’ verileceği için 
katılmayan, Millî olduğu kadar, Kur’an Meali 
yazacak da dini bir şahsiyetti o…”

Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirilen 
tören için “Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitemizin bu kadirşinas girişimi, Millî 
Şairimize olan sevgimizin bir göstergesidir. 
100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni’nin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere, 
siz değerli katılımcılara ve öğrenci 
kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ödül 
alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının 
devamında şu ifadelere yer verdi: “Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
hükûmetlerimiz döneminde, millî şairimize 
olan vefa borcumuzu ödemek için gayret 
ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için 
var gücümüzle çabalıyoruz. Ersoy’un adının 
bir üniversite ile yaşatılması bile bunun en 
güzel örneğidir. Biz, yokluk içinde zenginliği, 
dar zamanda ümitvar olmayı, hüzün ve 
hazan zamanında bile kin gütmemeyi 
ondan öğrendik.  Kuşkusuz daha öğrenecek 
çok şeyimiz var. Millî şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u bir kez daha hayırla yad ediyor, adının 
yaşatılmasındaki gayretlerinizden dolayı 
sizlere teşekkür ediyorum.”

3 Dalda 14 Ödül Verildi

Konuşmaların ardından 4. 
Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve 
Sanat Ödülleri, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel 
Ödülü Töreni’ne geçildi. Ödüller, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 
protokol üyeleri tarafından Akif Araştırma 
Ödülü Beratı Prof. Dr. Fazıl Gökçek ve Dr. Alim 
Kahraman’a; Akif Metin Belge Neşri Takdir 
Beratı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı adına Ahmet Şahin ve ekibine, 
Ömer Hakan Özalp’e, Tahsin Yıldırım’a, 
Prof. Dr. Ferruh Dinçer adına Dr. Öğr. Üyesi 
Savaş Volkan Genç’e, Dr. Fulya İbanoğlu’na 
ve Selçuk Karakılıç adına Dr. İbrahim 

Öztürkçü’ye; Teşekkür Beratı Ödülleri ise Prof. 
Dr. Uğur Derman’a, Beşir Ayvazoğlu’na, Prof. 
Dr. İsmail Kara’ya, İbrahim Öztürkçü’ye, Prof. 
Dr. Mustafa İsmet Uzun’a ve Mehmet Ruyan 
Soydan’a takdim edildi.

Törende ayrıca Mehmet Akif’in şiirlerini 
besteleyen Prof. Dr. Seval Köse, Prof. Dr. Zeki 
Nacakcı, Prof. Dr. Alaaddin Canbay ile törenin 
konseptini tasarlayan Doç. Murat Kara ve 
Öğr. Gör. Ozan Güvendi’ye teşekkür belgeleri 
verildi.

Tören gerçekleştirilen kokteyl ile son 
buldu.
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1- Akif Salnamesi Baskıları

1.1-1. Sayı

Akif salnamesinin ilk baskısının tükenmesi 
üzerine Mart 2021’de ilk sayının Akif’e yaraşır 
yeni bir ilaveli baskısı yapılmıştır.

YAYINLAR
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1.2-2. Sayı

Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve 
onun hayatı hakkında bilinmezleri ortaya 
çıkarmayı kendisine ilke edinen Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet 
Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ve Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı 

ile ortaklaşa hazırladıkları Âkif Salnamesinin 
2.si Aralık 2020 tarihinde yayınlanmıştır.
Salnâmenin bu sayısında Âkif araştırmalarıyla
tanınan kıymetli araştırmacılar katkı
sunmuşlar, birbirinden değerli yazıları kaleme
almışlardır.

1.3-3. Sayı

İçerisinde birbirinden kıymetli yazıların 
olduğu Âkif Salnamesinin 

3.sü Ekim 2022 tarihinde 
yayınlanmıştır.
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2- İbrahim Öztürkçü, II. Meşrutiyet 
Dönemi Mehmed Âkif Tartışmaları-I

Eser 23x13 boyutlarında, karton kapak, 
ivory kâğıda basılmış olup, 282 sayfadır. 
Öztürkçü’nün merkezimizde basılan ilk 
kitabıdır. Kitap Giriş, Safahât Birinci Kitap 
Tartışmaları: Makaleler, Servet-i Fünûn 
Tartışmaları olmak üzere iki bölüm ve 
eklerden oluşmaktadır.

1911 yılı Nisan ayında Safahât Birinci 
Kitab’ın yayınlanması münasebetiyle 
önce Raif Necdet-Midhat Cemal arasında 

başlayan, daha sonra Servet-i Fünun’da 
Hamdullah Subhi-Celal Sahir arasında devam 
eden -konuya direkt olmasa da dolaylı 
yoldan katılanların iştirakiyle büyüyen- 
edebî polemik, Mütareke ve Cumhuriyet 
yıllarında yeniden alevlenecek Âkif-Fikret 
tartışmalarının ilk safhasıdır. Öztürkçü’nün 
eseri bu tartışmaların ilk merhalesini 
derinlemesine irdeliyor. 
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3- İbrahim Öztürkçü, Mehmed Âkif’in
Mekteb ve İlk Meşrutiyet Yılları İlk
Şiirleri Uranie Tercümesi

Eser 23x13 boyutlarında, sert kapak, 
ivory kâğıda basılmış olup, 267 sayfadır. 
Öztürkçü’nün merkezimizde basılan 
ikinci kitabıdır. Kitap iki bölümden 
oluşmaktadır. 1. Bölümde Âkif’e ait 

muhtelif değerlendirmeler, 2. Bölümde 
Mehmed Âkif’in matbuattaki ilk şiirleri ve 
Uranie Tercümesinin ortaya çıkış süreci yer 
almaktadır. Metinde döneme ait çok sayıda 
orijinal görsel malzeme mevcuttur.

4-     Uluslararası Mehmet Akif Ersoy
Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Sempozyumlar belli bir konuda bilgi 
şölenlerinin yapıldığı çok önemli 
organizasyonlardır. Hele ki bu çalışmalar 
anlamlı coğrafyalarda ve yerlerde yapılmışsa 
kat kat fazla değer taşır. İlki 19-21 Kasım 
2008’de Burdur’da yapılan ve artık kaynak 
niteliği taşıyan 1. Uluslararası Mehmet 
Akif Ersoy Sempozyumu’nun ikincisi uzun 
bir aradan sonra 4-6 Aralık 2017’de gönül 
coğrafyamızın kalbinin attığı yerlerden biri 
olan Arnavutluk’ta icra edilmiştir. Çeşitli 
nedenlerle basılamayan sempozyum 
bildiriler kitabı Ekim 2021’de okuyucu ile 
buluşmuştur.

Eser 20x28 ebatında, sert kapak, kuşak 
kâğıt baskılı olup, 195 sayfadır. Kitap üç 
bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde 
Açılış Konuşmaları, II. Bölümde Bildiri 
tam metinleri, III. Bölümde Sempozyum 
Fotoğrafları yer almaktadır. Kitap içerinde 
sempozyumda sunumu yapılmış 16 bildiri 
yer almaktadır.

Eserin pdf versiyonu ücretsiz 
olarak merkezimiz web sitesinden 
indirilebilmektedir. PDF indirmek için : 
https://mae.mehmetakif.edu.tr/
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5- İstiklâl Marşı Besteleri Tıpkıbasımları

İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. Yılı anısına 
Mehmet Akif Ersoy araştırmacısı Mehmet 
Ruyan Soydan arşivinde orijinalleri bulunan 
İstiklâl Marşımızın bestelerinin tıpkıbasımları 
yaptırılarak bu önemli koleksiyon bilim 
dünyasına kazandırıldı.

Orijinal bestelerin tıpkıbasımlarının 
gerçekleşmesi dolayısıyla bir açıklama 
yapan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, 
“Mehmet Akif’in adını taşıyan bir üniversite 
olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu 
gururu ortaya koyduğumuz çalışmalarla da 
yansıtmak istiyoruz. İstiklal Marşımızın 100. 
yılı olması sebebiyle O’nun adını taşımanın 
verdiği sorumlulukla Akif’e yaraşır bir 
üniversite olmak için yaptığımız çalışmalara 
bir yenisini daha ekledik. Elde edilen bu 
koleksiyonu bilim dünyasına kazandırmaktan 
dolayı mutluyuz. Biz her zaman Akif ile 
ilgili bilinçlendirme, tanıtma, akademik 
çalışmalar, araştırmalar konularında öncülük 
etmek gibi bir görev bilinci içerisindeyiz. 
Bu düşünce doğrultusunda da bestelerin 
tıpkıbasımlarının yapılması da bu görev ve 
sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan, bilime 
kazandırılan bir çalışma oldu. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

7 adet İstiklâl Marşı bestesi ve 1 adet 
Ordu’nun Duası Marşı bulunan koleksiyonda 
tıpkıbasımı yapılan eserler ise şunlardır:
1- İstiklâl Marşı: Maarif Vekâlet-i Celîlesince 

Tertib Olunan Müsabakada Heyet-i 
İlmiye Kararıyla Birinciliği İhrâz İden Milli 
Marşımızdır. Müellifi Ali Rıfat.

2- İstiklâl Marşı-Marche d’indépendance: 
Müellifi Riyâset-i Cumhûr Musiki Heyeti 

Şefi ve Musiki Muallim Mektebi Müdürü 
Zeki.

3- Kütübhane-i Mûsîki’den İstiklâl Marşı: 
Müellifi Mûsîka-i Hümayûn Muallimi 
Mehmet Zâti.

4- İstiklâl Marşı:  Piyano ve Koro içindir. 
Müellifi: Mehmet Zâti

5- Ordunun Duası: Müellifi Türk Mûsîki Ocağı 
Reisi Ali Rıfat.

6- İstiklâl Marşı: Şark Mûsîki Cemiyeti Reisi 
Ali Rıfat Bey’in Eseridir.

7- İstiklâl Marşı: Sahibi Orkestra Şefi ve 
Musiki Muallimi Mektebi Müdür ve 
Kurucusu Zeki Üngör.
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6- İstiklâl Ajandası

2021 İstiklal Ajandası Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi tarafından İstiklal Marşı’nın 
Kabulü ’nün 100. Yılına özel olarak tasarlanıp, 
10.000 adet bastırılmıştır. Ajanda Hakan Sarı 
tarafından hazırlanmış olup, 13,5x19,5 cm 
boyutlarında ve 190 sayfadır. Açıklamalar 
Prof. Dr. Mustafa Özsarı tarafından kaleme 
alınmış, görseller ise Mehmet Âkif Ersoy Fikir 

ve San’at Vakfı tarafından temin dilmiştir. 
Ajandanın içeriği takvim, Akif’in hayatına 
dair açıklamalar ve Akif fotoğraflarından 
oluşmaktadır. Açıklamalar ise 3 bölüm olup, 
1. Bölümde Mehmet Akif’in Hayatı ve Edebî 
Şahsiyeti, 2. Bölümde İstiklâl Marşı’nın Değeri 
ve Bağlamı, 3. Bölümde ise İstiklâl Marşı’nın 
Anlamına dair bilgiler yer almaktadır. 

7-Safahat 

Mehmet Âkif’le özdeşlemiş eseri Safahat 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 100. Yılına özel 
olarak tasarlanıp, 10.000 adet bastırılmıştır. 
Safahat neşrinde M. Ertuğrul Düzdağ 
tarafından hazırlanan çalışma tercih 
edilmiştir. Çalışma 13,5x19,5 cm boyutlarında 

ve 482 sayfadır. Eserin girişinde Akif’in hayatı 
hakkında geniş bir değerlendirme vardır 
(s.3-54). Ardından Safahat’ta yer alan 7 kitap, 
safahat Dışında Kalmış Şiirler ve Safahat 
Rehberi bulunmaktadır.
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8- Uluslararası Mehmet Akif Ersoy
Sempozyumu Bildiriler Kitabı

27-31 Ekim 2021 tarihlerinde Burdur Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Burdur’da
gerçekleştirilen III. Uluslararası Mehmet
Akif Ersoy Sempozyumu: İstiklal Marşının
Kabulünün 100. Yılı Özel Sempozyumu’nda
sunulan bildiri kitabıdır. Kitap dört bölümden

oluşmaktadır. I. Bölümde Açılış Konuşmaları, 
II. Bölümde Bildiri tam metinleri, III. Bölümde 
Sempozyum Fotoğrafları, IV. Bölümde ise 
Sempozyum Haberleri yer almaktadır. Eser 
21x28 cm ölçülerinde, sert kapak, beyaz 
kağıt olarak basılmış olup, 1179 sayfadır.

Salgının artması ve henüz aşı oranlarının 
istenilen düzeyde olmaması sebebiyle 
2021 yılı başında iki aşamalı bir çalışma 
ve planlama yaptık. Eğer salgın 2020 
düzeylerinde seyreder, kısıtlama ve 
kapanmalar devam ederse zoom üzerinden 
canlı söyleşiler gerçekleştirecek, salgın izin 
verir ya da biterse programlar yüz yüze 
gerçekleştirilecekti. Maalesef hepimizin 
bildiği gibi salgın çalışmalarımızın yüz 
yüze yapılmasına izin vermedi ve tüm 

söyleşilerimiz sanal ortamda zoom üzerinden 
gerçekleştirildi.  Söyleşiler aynı zamanda 
youtube üzerinden de canlı takip edildi. 
Söyleşileri canlı izleyemeyenler ise youtube 
üzerinde devamlı yayın yapan üniversitemiz 
Makü tv üzerinden izleme şansına eriştiler.

2021 yılı itibariyle merkezimiz tarafından 
gerçekleştirilen söyleşiler aşağıdaki 
şekildedir.

SÖYLEŞİ ve KONFERANSLAR
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Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy UAM 
ve Burdur Gençlik Merkezinin birlikte 
düzenlediği Yaşayan Mehmet Akif başlıklı 
programa üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy 
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Canan OLPAK KOÇ konuşmacı 
olarak katıldı. Yapılan konuşmada, milli marş 
şairinin entelektüel kimliğini nasıl kazandığı 
üzerinde duruldu. Gençlerin onu anlaması 
için, hayatının önemli dönem noktalarını 
dikkate alarak iyi bir okuma yapmak gerektiği 
vurgulandı. İhmal edilmiş yıllar sayılmazsa 

bugüne kadar hakkında çok konuşulmuş 
Akif’in Müslüman gençlerin zihninde halen 
yaşıyor olmasının sırrının yine bu dönüm 
noktalarında yer aldığı söylendi. Şairin bildiği 
yabancı dillerle ilişkisi, ana dili hassasiyeti, 
coğrafyaya hâkimiyeti ve gazeteci yönleri 
ayrıntılı olarak anlatılarak Akif’i yaşatmanın 
bunları bilmek ve herkesin kendine uygun bir 
şekilde hayatına uygulamaya çalışmasından 
geçtiği söylenerek konuşma sonlandırıldı.

1- Yaşayan Mehmet Akif 
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2- Mehmet Akif Biyografisi Yazmak Moderatörlüğünü Merkez müdürü Prof. 
Dr. Zafer GÖLEN’in yaptığı Mehmet Akif 
Biyografisi Yazmak başlıklı programa, 
üniversitemiz tarih bölümü doktora 
öğrencilerinden tez konusu Mehmet Akif 
Ersoy (1873-1936) olan Zuhal KONDU 
konuşmacı olarak katılmıştır. Programda,  tez 
konusuna nasıl karar verildiği, tez yazma 
aşaması öncesi ve yazım sürecinde ne gibi 
zorluklarla karşılaşıldığı, bundan sonraki 
süreçte tezde nasıl ilerlenmesinin planlandığı 
üzerinde duruldu. Tez konusunu belirleme 
aşamasında Ulusal Tez Merkezinde taramalar 
yapılarak Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 
hiçbir biyografi çalışmasının yapılmamış 
olmasından dolayı, yazılacak bu tezin 
alanında bir ilk olacağına dikkat çekilmiştir. 
Yazım sürecinde farklı kaynakların çok 
fazla bilgi kirliliğine sebebiyet vermesinin 

yaşattığı zorluklar örnekler verilerek dile 
getirildi. Taramalarda özellikle güvenilir 
ve birincil elden kaynaklar olarak T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
TBMM Zabıt Cerideleri, dönemin gazeteleri 
ve Akif’in yakın arkadaşlarının eserlerinin 
ele alındığı belirtildi. Yaşanılan zorluklar 
arasında salgın dönemi yüzünden Akif’in 
kökenlerinin geldiği ve yaşadığı coğrafyaya 
gidilip görülemediği; hala oralarda yaşayan 
akrabalarıyla bir görüşme yapılamadığı da 
ifade edildi. Ayrıca milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un bilinmeyen yönleri, şahsiyeti ve 
ahlakî yapısı örneklerle vurgulandı. Gençlerin 
Akif’i anlayıp, yaşatabilmesi için, eserlerini 
okumaları gerektiğinden bahsedildi. Daha 
sonra gelen sorular cevaplandırılarak 
program sonlandırıldı.
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3- Sebilürreşad ve Âkif

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 
2021’in “İstiklâl Marşı Yılı” ilan edilmesi 
dolayısıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ), Mehmet Akif Ersoy 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklâl” 
başlıklı söyleşi dizisinin ilki 18 Şubat 2021 
tarihinde yapıldı. Moderatörlüğünü Mehmet 
Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Canan Olpak 
Koç’un yaptığı söyleşide konuşmacı MAKÜ 
İlahiyat Fakültesi İslâmî Türk Edebiyatı ve 
Osmanlı Türkçesi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Kübra Yılmaz’dı. 

Moderatörün İstiklâl Marşı yılı ve 
söyleşi programına dair açıklamalarının 
yer aldığı giriş konuşmasının ardından, 
konuşmacı tarafından “Sebilürreşad ve Âkif” 
başlığının seçilme sebepleri dile getirildi. 
Devirlerinin fikrî, siyasî ve toplumsal 
özelliklerinin birer şahidi durumunda olan 
dergi ve gazete koleksiyonlarının önemi 

vurgulandı. Bu bağlamda söz, 1908’de Ebu’l-
ulâ Zeynelâbidîn ve H. Eşref Edip tarafından 
Sıratımüstakim adıyla kurulup 1912’den 
itibaren Sebilürreşad ismiyle yayınına devam 
eden haftalık mecmuaya getirildi. Desteği, 
devamlılığı ve yazılarının zenginliği dolayısıyla 
zamanla Mehmet Âkif’le birlikte anılagelen 
Sebilürreşad ve döneminin yayıncılık 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Dönemin 
kritik siyasî-toplumsal hadiselerine dair 
hatırlatmalar yapıldı. Ardından Sebilürreşad’ın 
genel özelliklerine, önemli tarihlerine ve 
müessislerine değinildi. Sebilürreşad’da 
yazıları yayınlanan mühim isimler ve kalem 
oynattıkları bahisler konuşuldu. Sebilürreşad’ın 
ser-muharriri (başyazar) olan Mehmed 
Âkif’in dergideki çalışmaları açıklandı. Buna 
göre Mehmed Âkif’in daha sonra Safahat’ını 
oluşturacak şiirlerinin yayınladığı “Safahât-ı 
Hayattan” başlıklı bölümden, “Musâhabe-i 
Edebiyye”lerinden ve Ferîd Vecdî ile 
Muhammed Abduh’tan yaptığı tercümelerle 
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4- Osmanlı Medeniyet Anlayışı

olduğu vurgulanmıştır. Osmanlı hoşgörüsü 
(İstimalet) kavramı bağlamında Osmanlı’nın 
barış ve adalet idealini gerçekleştirmeye 
çalıştığı belirtilmiştir. Osmanlı’nın dayanışma, 
yardımlaşma gibi batıda olmayan değerler 
üzerine kurulu medeniyetinin belki de en 
önemli ölçütünün toplum içinde insana 
verilen değer olduğu ifade edilmiştir. 
Osmanlı’nın, insanların gönlünü kazanıp 
insanları kendine ısındırmak demek olan 
istimalet politikasının adaletli olmakla 
gerçekleşebileceği vurgulanmıştır. Sarayın, 
kültürün üretimi ve oradan taşraya yayılım 
merkezi olması dolayısıyla ayrı bir yerinin 
olmasının yanı sıra dilin de geliştiği yer 
olması bakımından önemli bir yer olduğu 
üzerinde durulmuştur. Osmanlı dâhil 
olmak üzere her medeniyet için ulaşımın 
ve dolayısıyla köprülerin önemli olduğu 
dile getirilmiştir. Osmanlı’nın Balkanlar’a 

geçtiğinde oradaki halk tarafından çok iyi 
karşılanmasının Osmanlı’daki hoşgörü ve 
adaletinden kaynaklandığı ifade edilmiştir. 
Osmanlı şehirlerinin özelliklerinden de 
bahsedilerek, mahallelerin camilerin etrafında 
toplandığı ve kamu binalarının çoğunun 
vakıf eseri olduğu bilgisi verilmiştir. Şehirleri 
şehir yapan önemli diğer bir unsurun da 
pazarlar olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca 
İstiklal Marşı’nın 100. Yılı olması dolayısıyla 
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili olarak 
mücadelenin en sıkıntılı zamanlarında Akif’in 
asla ümitsizliğe düşmeden, tüm inancı ve 
dirayetiyle halka güven verici faaliyetlerde 
bulunduğu;  tedirgin ve telaşlı halka ‘Korkma’ 
ile başlayarak yazdığı İstiklal Marşı ile umut 
aşıladığı vurgulanmıştır. Soru cevap şeklinde 
gerçekleştirilen ve yoğun katılımı olan 
söyleşi,  gelen sorular cevaplandırılarak 
sonlandırılmıştır.

Sebilürreşad’da yer aldığından bahsedildi. 
Ayrıca derginin Tefsîr köşesinde hem 
Abduh’un tefsirinden yaptığı tercümelerin 
hem de şahsî tefsir yazılarının bulunduğu 
bilgisi verildi. Diğer yandan, Âkif’in Kurtuluş 
Savaşı döneminde Balıkesir ve Kastamonu’da 
verdiği vaazlar hatırlatıldı. Millî Mücadele 
esnasında halkı güçlendiren bu heyecanlı 
konuşmalarının Sebilürreşad’da ve diğer bazı 
matbuatta kayıt altına alınarak yurdun her bir 
köşesine dağıtıldığı anlatıldı. Diğer yandan 
Sebilürreşad’ın savunduğu fikirler ve yayın 
hayatı boyunca bahsetmekten vazgeçmediği 

5- İstiklal Marşı’nın Anlam Dünyası

ümmet bilinci, Müslüman kadının toplumdaki 
yeri, İslâm medeniyetinin ahvâli gibi belli 
başlı bazı meseleler aktarıldı. Hem ilmî hem 
de siyâsî bir hüviyette yayınlarını sürdürmüş 
olan derginin, dünya Müslümanlarının 
haberleşmesine katkısı vurgulandı. Ayrıca 
2012 yılından beri devam eden ve proje 
yürütücülüğünü M. Ertuğrul Düzdağ’ın 
yaptığı Sıratımüstakim ve Sebilürreşad’ın 
latin harfleriyle neşri faaliyetinden söz edildi. 
Son olarak dinleyicilerden gelen soruların 
cevaplanmasıyla söyleşi tamamlandı.

Moderatörlüğünü Merkez müdürü Prof. Dr. 
Zafer Gölen’in yaptığı söyleşiye Pamukkale 
Üniversitesi tarih bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal 
konuşmacı olarak katıldı. ‘Osmanlı Medeniyet 
Anlayışı’  konulu söyleşide Osmanlı’nın 
medeniyet anlayışı, medeniyetin manevi ve 
maddi unsurlarının neler olduğu, insan ve 

medeniyet kavramlarının ilişkisi, Osmanlı 
medeniyetinde dil ve din unsurlarının 
yeri, saray ve köprülerin medeniyetteki 
öneminin neler olduğu gibi hususlara açıklık 
getirilmiştir. Medeniyetin oluşumunda inanç 
ve ahlaki değerlerin önemine dikkat çekilerek 
Osmanlı medeniyetinin erdem, cömertlik ve 
özellikle adalet gibi değerler üzerine kurulu 



3736

Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un 
yaptığı söyleşiye şair ve yazar Sayın Mustafa 
Özçelik konuşmacı olarak katılmıştır. ‘İstiklal 
Marşı’nın Anlam Dünyası’ konulu söyleşide 
İstiklal Marşı’nın tam anlamıyla anlaşılabilmesi 
için öncelikle Mehmet Akif Ersoy’u tanıyıp 
anlamak gerektiği; ancak bu şekilde İstiklal 
Marşı’nın tam olarak anlaşılabileceği ifade 
edilmiştir. İstiklal Marşı’nın yazılış gerekçesinin 
Anadolu’nun zorlu mücadelesinde umudunu 
yitirerek dağınık bir halde bulunan milleti 
uyandırmak ve birlik beraberlik içinde 
umutları alevlendirebilmek olduğuna 
dikkat çekilmiştir. İstiklal Marşı’nın sadece 
bir şiir değil; direniş ve diriliş destanı 
olduğu vurgulanmıştır. Umutsuzluğa düşen 
milletin kendi küllerinden doğacağının da 
göstergesi ve işaretlerini barındıran İstiklal 
Marşı’na sadece iki günde yazılan bir şiir 
olarak bakmanın yanlış olacağı; Akif’in 
ömrünün eseri olarak bakılması gerektiği dile 
getirilmiştir. İstiklal Marşı’nın aynı zamanda bir 
istikbal yani geleceğin marşı olduğu üzerinde 
durularak, o günkü değerlerin korunup 
geleceğe aktarımı yapılırsa anlam kazanacağı; 
yoksa istiklalin tehlikeye düşeceği görüşünde 
olunduğu belirtilmiştir. İstiklal Marşı’nın 
çok duyarlı ve bilinçli bir şekilde okunması 
gereken bir belge konumunda olduğu ifade 
edilmiştir. Ayrıca Mehmet Akif’in “Allah bu 

millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” 
sözlerinde belirttiği gibi marşın, gençlerin zor 
günlerde rehber edinebileceği bir yol haritası 
niteliğinde ömürlük bir ebedi metin oluşuna 
dikkat çekilmiştir. Mehmet Akif’in şiirlerine ve 
yazılarına bakıldığında hep biz duygusuyla 
yazarak toplumun, milletin, devletin 
değerlerini ve çektikleri sıkıntıları yansıttığı 
görülmektedir. İstiklal Marşı’nın da bu biz 
duygusuyla kaleme alındığı, İstiklalin milletin 
elinden alınmasının mümkün olmadığı 
ve o günün Türkiye’si düşünüldüğünde 
ortaklaşa ve hiçbir tereddüte düşülmeden 
kabul edilen adeta milli bir bildirge olarak 
kabul gördüğünün altı çizilmiştir. Akif’in milli 
mücadeleye kayıtsız kalamayarak verdiği 
vaazlar, kaleme aldığı yazılar ve Anadolu’yu 
şehir şehir gezip halkı mücadeleye teşvik edici 
faaliyetlerinin Onu milli mücadelenin manevi 
kahramanı haline getirdiği vurgulanmıştır. 
Akif’in Safahat adlı eserinde iki batı olduğu 
ve bunlardan birinin emperyalist, diğerinin 
de ilim ve fen yönünden gelişmiş olan batı 
olduğu dile getirilmiştir. Son olarak Akif’in 
çok yönlü şahsiyeti üzerinde durularak 
sporculuğu, musiki severliği, sözünde duruşu, 
haksızlığa gelemeyişi, üç dil bilmesi gibi 
meziyetlerinden bahsedilmiştir. Oldukça 
verimli geçen söyleşi sorulan soruların 
cevaplandırılmasıyla sonlandırılmıştır.

İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. 
Yılında 10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal 
Söyleşileri kapsamında İlahiyat Fakültesi 
Öğretim elemanlarından Dr. Öğretim 
Üyesi Kübra Yılmaz’ın moderatörlüğünde 
Mehmet Akif Ersoy Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Danışma Kurulu üyesi araştırmacı 
İbrahim Öztürkçü’nün konuşmacı olarak 
katıldığı “İstiklal Marşı’nın Yazımı ve Milli 
Marş Olarak Kabul Edilmesi” konulu söyleşi 
gerçekleştirilmiştir.

Toplumları yönlendirmek için 
propaganda, hitabet ve marşların önemli 
görevler üstlendiği; marşların toplumlara 
büyük coşku verdiği belirtilmiştir. Özellikle 
18. Yüzyıldan itibaren marşların toplumların 
psikolojisini etkileyen dinamikler olduğu 
dile getirilmiştir. Marşların toplumları aynı 
ülkü ve ruh etrafında toplayabilmek için 
önemli olduğu vurgulanarak kahramanlık 
duygularını tetiklediği ifade edilmiştir. 

Akif, toplumun aleyhinde olan her 
şeyi eserlerinde işlemiş ve tamir etmeye 
çalışmıştır. Trablusgarp Savaşı ve Balkan 
Savaşları’nın Akif’i çok etkilediği; Safahat’ın 
da toplumun sıkıntılarının ele alan manzum 
bir tarihi roman özelliğinde olduğu 
belirtilmiştir. Safahat’ta Akif’in gördüklerini 
anlattığı mısralarda adeta haykırışlarının 
duyulduğu ifade edilmiştir. Akif’in çok 
etkilendiği Balkan Savaşları’nın yüreğinde 
hissettirdikleriyle, İstiklal Marşı’nın yazımına 
hazırlık aşamasının başlamış olduğu 
belirtilmiştir.

Akif milli marşın yazılmasına para ödül 
olduğu için başlangıçta katılmamı ancak 
yoğun istek üzerine ödülü almama şartıyla 
ikna olmuştur. Onu yazdığı marş mecliste 12 
Mart 1921 tarihli oturumda milli marş olarak 
kabul edilmiştir. Akif “Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır” anlayışıyla hareket 
etmiştir. Marş kabul edildiği ilk günden beri 

6- İstiklal Marşı›nın Yazımı ve Milli Marş Olarak Kabul Edilmesi
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halk tarafından benimsenerek coşkuyla 
söylenmiştir.

Söyleşide İstiklal Marşı’nın yoğun yıkımın 
olduğu ve milletin zor günlerini geçirdiği 
bir atmosferde kaleme alındığı üzerinde 
durulmuş,  ‘Korkma’ ile başlayan marşın 
millete umut ve güç aşıladığı belirtilmiştir. 
İstiklal Marşı’nın tam da ihtiyaç duyulan bir 
anda toplumla bütünleşen bir marş olarak 
benimsendiği ifade edilmiştir.

Akif’in Çanakkale Şehitlerine, İstiklal 
Marşı ve Safahat adlı eserleriyle daha bilinir 
olduğu ve hala hakkında en çok araştırma 
yapılan şahsiyetlerden biri olduğu bilgisi 
verilmiştir. Asım kitabının özellikle gençler 
tarafından okunup anlaşılması gereken 
bir rehber konumunda olma özelliği 
vurgulanmıştır. Gençlerin Safahat’taki 
derin anlamları keşfettiklerinde Akif’in 
gelecek nesillere aslında kültürel bir 

Moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Kübra Yılmaz’ın yaptığı söyleşiye 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Alim Kahraman konuşmacı olarak katıldı.

Bugüne kadar farklı yazarların Akif ve 
İkbal’i konu edindikleri birçok farklı bilginin 
olduğunun vurgulandığı söyleşide Prof. Dr. 
Alim Kahraman, “İslam coğrafyasının farklı 
köşelerinde yer alan bu iki büyük kişinin 
birçok benzer yönleri var. Akif’ 1873’de 
doğup 1936 yılında vefat etti. İkbal ise 
1877’de doğup 1938 yılında vefat etti. İkisi 
de hemen hemen aynı dönemlerde yaşadılar. 
İkbal’in hayatı günümüzde de birçok 
Müslümanın yaşadığı Hint coğrafyasında 
geçti. Akif ve İkbal’in yaşadıkları dönemler 
batının sömürgeci faaliyetlerine karşı 
Müslümanların birlik olduğu dönemlerdi. 
Akif ve İkbal’in aynı dönemde dünya 
Müslümanlarının sorunlarını geniş ufuklu 
düşünceleriyle eserlerinde yansıtmaları 
belki de en çok benzeştikleri yönleridir. 
Ayrıca onları birbirine yaklaştıran başka 
bir özellik de Osmanlı Devleti’nin hilafet 
merkezi olmasıdır. O zamanlarda tüm İslam 
toplumlarının manen bağlı bulundukları 
yerin Osmanlı ve özellikle başkent 
İstanbul olduğunu unutmamak gerekir. 
Bu detayın bugünkü Pakistan’ı oluşturan 
Hint Müslümanlarının ilgisini çektiği ve 
Osmanlı’ya yöneldikleri önemli bir noktadır. 
Akif’in hayat felsefesi 1900’lerin başında 
farklı, 1908’den sonra daha farklıdır. 
1908’den sonraki şiirlerini değişen hayat 
felsefesiyle yazmıştır. Bu durumda 1900’lerin 
başında başlayan dünya üzerinde İslami 
bir uyanış hareketlerinin etkisi olmuştur. 

1900’lerden itibaren Hindistan, Rusya ve 
Mısır’da milli bilinç ortaya çıkmıştır. Akif, 
1908 yılından sonra Sırat-ı Müstakim’de 
yazdığı zamanlar dünyanın farklı yerlerinden 
gelen birçok konuğu ağırlamış; bu vesileyle 
de Hint Müslümanları tarafından İkbal’in 
eserlerinden haberdar olmuştur. Zira İkbal’de 
gelen gidenler vasıtasıyla Akif’ten haberdar 
olmuştur. İkbal’in eserlerini okuyan Akif, 
İkbal’deki Mevlana bağlılığını görmüş, 
kendisi de küçük yaşlardan itibaren Mesnevi 
okuyan ve Mevlana’ya yakınlığı sebebiyle 
İkbal’in bu yönü onun ilgisini çekmiştir. 
Hatta Akif, İkbal’in Mesnevi’den bahsettiği 
eserlerini naralar atarak hayranlıkla 
okuduğunu vurgulamıştır. Akif ile İkbal’i 
yakınlaştıran bir diğer özellik de iki şairin 
toplum, millet ve vatanlarının sıkıntılarını 
kendi sıkıntıları gibi görüp coşkuyla, aşkla, 
şevkle eserlerine yansıtmaları olmuştur. 
İkbal’in Himalayalar ve Ganj Nehri üzerine 
yazdığı şiirleri gibi, Akif’in de benzer şekilde 
gittiği yerlerde gördüklerini “Berlin Hatıraları” 
gibi anlattığı şiirleri mevcuttur.

Bugüne kadar bilinenin tersine Akif ve 
İkbal’in hiç karşılaşmadıkları bilgisinin yanlış 
olduğu, Akif’in damadı Ömer Rıza Doğrul’a 
hasta yatağındayken Mısır’da İkbal ile yüz 
yüze görüşmüş oldukları bilgisini verdiğine 
dikkat çekilmiştir. İkbal, 1931’de Londra’da 
İkinci Masa Toplantısı’na katıldıktan sonra, 
dönüşünde Akif’in de hocalık yaptığı Kahire 
Üniversitesi’nin davetlisi olarak Mısır’a gelmiş 
ve burada Akif ile görüşmüşlerdir.” şeklinde 
konuştu.

Söyleşi, katılımcıların sorularına verilen 
cevapların ardından sona erdi.

hazine bıraktığının anlaşılacağına dikkat 
çekilmiştir. Akif’in hala gündemde ve en 
çok okunanlardan olmasının sebeplerinden 
birinin de yaşadığı dönemdeki sıkıntıların 
günümüzde artarak devam etmesi ve bu 
vesileyle de Akif’in eserlerinin günümüze 
ışık tutan rehber olarak algılanması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Akif’in eserlerinin ve özellikle Safahat’ın 
sosyologlar, eğitimciler, tarihçiler ve 
psikologlar gibi farklı bilim dallarındaki 
uzmanlar tarafından analizi yapıldığında 
her alana uygun dersler ve örnekler 
bulunabileceğine dikkat çekilmiştir. Akif’in 
haliyle, hayatıyla ve konuşur gibi kaleme 
aldığı eserlerin dikkatli analiz edilmesiyle 
örnek alınması gerektiği vurgulanmıştır. 
Söyleşi bir daha kara günlerin ve endişeli 
durumların yaşanmaması dilek ve 
temennileriyle sona ermiştir.

7- Akif ve İkbal
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Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un 
yaptığı söyleşiye Akdeniz Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas konuşmacı olarak 
katılmıştır. “İstiklal Marşı ve Akif” konulu 
söyleşide öncelikle sadece bu yıl değil her 
yıl Akif’i hatırlamak ve İstiklal Marşı’nı idrak 
etmek gerektiğini tarihin bizlere hatırlattığı 
belirtilmiştir. Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas, 
Akif ile ilgili birçok kaynağın olduğunu 
ve her okumada Akif’in farklı bir yönüne 
hayranlığının arttığı belirterek “Asım’ın 
Nesline selam olsun” cümlesiyle söze 
başlanmış, Akif’i ve İstiklal Marşı’nın anlatmak 
ve yaşatmanın herkesin boynunun borcu 
olduğu ifade etmiştir.

Bağımsızlık sembollerinden biri olan 
İstiklal Marşı’nın 100. Yılı olması vesilesiyle 
başta Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet 
Akif Ersoy olmak üzere vatanı uğruna çalışan 

ve canını feda edenler yad edilmiştir. Akif’in 
İstiklal Marşı ve Safahat ile sadece kendi 
dönemine değil geleceğe de seslenebilmiş 
büyük aydın bir kişi olduğu ifade edilmiştir. 
Akif’e büyük şair denmesinin nedeninin 
onun ya istiklal ya ölüm duygusuyla 
emperyalist fikirlere karşı çıkarak İstiklal 
Marşı’nı yazması, sağlam karakterli olması, 
sporcu yönüyle birçok spor türünde 
başarıları, ilk Mecliste mebus olması, anadili 
gibi Arapça, Farsça ve Fransızca bilmesi, 
iki mukaddes değer olan dil ve dine önem 
vermesi, nazım ve nesirde etkili eserler 
vermesi, camilerde verdiği vaazlarla milleti 
birliğe davet eden konuşmalar sebebiyle 
olduğuna vurgu yapılmıştır.

12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen 
İstiklal Marşı Türk milletinin kurtuluş 
mücadelesini en güzel anlatan eserdir. 
Marşın içinde Türk milletinin kökleri 
barınmaktadır.  Marş Türk milletini 

yüzyıllardır ayakta tutan ve en belirgin 
özellikleri yansıtmaktadır. Marş, Türk 
milletini anlatmanın yanı sıra kahramanlığı, 
mücadeleyi veciz ifadelerle anlatan eşsiz bir 
eserdir.

Marş içerisinde Hak, bayrak ve 
bağımsızlık sembolleri ağır basmaktadır. 
Akif Türk milletinin ölümsüzlüğüne inanarak 
seslenmiştir. Marşın ‘Korkma’ ile başlaması 
zorluklara karşı azmi öğretmektedir. Türk 
milletine zafer inancını aşılanmıştır. Marşta 
yer alan her bir ocağın tütmesi ifadesi, bu 
ocaklar sönmedikçe bayrağın dalgalanmaya 
devam edeceğine olan inançtır. Bayrağına 
sahip çıkan bir millet, değerlerini koruyan 
bir millettir.

Akif, ‘Çatma kurban olayım….’ 
dizesinde de nazlı bir sevgiliye benzettiği 
hilale seslenmiştir. Hilalin yüzünün asıklığı 
vatan topraklarına düşman bayraklarının 
asılmış olmasından kaynaklanmaktadır. 
İnsan sevdiğine nasıl kurban oluyorsa 
Akif ’in de hilale kurban olayım diye 
seslenmiştir. Akif ’in ‘Kahraman Irkıma….’ 
diye seslendiği millet Türk milletidir.  
Akif, doğruluktan ayrılmayan milletin 
bağımsız yaşayacağına inanmaktadır. 
Asırlarca bağımsızlığı için mücadele 

etmiş soylu bir milletin boynuna zincir 
takmaya çalışanlara karşı da ‘Hangi çılgın 
bana zincir vuracakmış….’ mısrasını 
yazmıştır. Millet batı medeniyetinin güçlü 
silahlarına karşı batının hesaba katmadığı 
Mehmetçiğin iman dolu göğsüne 
güvenmektedir. ‘Arkadaş yurdunu alçaklara 
verme…’ diye başlayan mısrada ise Akif 
gençliğe seslenerek emperyalistlere karşı 
Allah’tan umudun kesilmemesi gerektiğine 
olan inancından bahsetmiştir. Türk 
ulusunun büyüklüğüne daima inanan Akif, 
işgaller üzerine devletin içine düştüğü 
halden hep ıstırap duymuş ve milletin 
destansı mücadelesini İstiklâl Marşı’nda 
anlatmıştır.  

İstiklal Marşı’nı ve bu marşı bu millete 
armağan eden Akif’i bilmek, ruhen 
hissetmek, Akif’in eğitimci fikirlerinin 
günümüzde ve gelecekte rehber alınması 
çok önemlidir. İnsanlık tarihinin destansı 
direnişlerinin başında gelen Çanakkale 
Zaferi’nin anlatıldığı Akif’in Çanakkale 
Şehitlerine adlı şiiri üzerinde de durularak 
aziz şehitler yâd edilmiştir. Prof. Dr. Şevkiye 
Kazan Nas Asım nesli olan gençlere bugün de 
gelecekte de çok güvendiğini ifade ederek 
sözlerine son vermiştir.

8- İstiklal Marşı ve Akif

2021 tarihinde gerçekleştirilen söyleşi 
dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmiştir. 
Konuşmada İstiklâl Marşı’nın hangi şartlar 
altında yazıldığı ve nasıl kabul edildiği 
konularına değinilmiştir.

9- Milli Marşa Giden Yolda Mehmet Akif

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından 
hazırlanan programda, Merkez Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak 
Koç “Milli Marşa Giden Yolda Mehmet Akif” 
başlıklı bir konuşma yapmıştır.  10 Mart 
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10- İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy 
Ruhu

12 Mart 2021 tarihinde Kırıkkale Valiliği’nce 
İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı 
münasebetiyle düzenlenen programda 
Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 

Canan Olpak Koç tarafından “İstiklal Marşı ve 
Mehmet Akif Ersoy Ruhu” adlı bir konferans 
verildmiştir. Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği 
tarafından yapılan haber aşağıdadır.



4544

11- Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy

15 Mart 2021 tarihinde İstanbul Çamlıca 
Final Okullarında İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 
100. Yılı münasebetiyle düzenlenen 
programda Merkez Müdür Yardımcısı Dr. 

Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç tarafından 
“Vatan Şairi: Mehmet Akif” adlı konuşma 
gerçekleştirilmiştir. 

12- Akif’le Yaşamak

Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un yaptığı 
söyleşiye Mehmet Akif Kültür ve Sanat Vakfı 
ve Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Danışma Kurulu üyesi Mehmet Rüyan 
Soydan konuşmacı olarak katılmıştır. “Akif’le 
Yaşamak “ adlı söyleşide Akif’in sadece şair 
değil aynı zamanda fikir ve düşünce adamı 
olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
Soydan, Akif dostluğunun ancak O’nun 
fikirlerini anlamakla, sanatını, irfan dünyasını 
bilmek,  fikriyatını anlamak ve idrak etmekle 
olabileceğini ifade etti.

Soydan, konuşmasında “Akif’in 
anlaşılabilmesi için Safahat’ına, İstiklal Marşı’na, 
yazılarına, yaptıklarına ve hayatına bir bütün 
olarak bakmak gerekmektedir.  Akif’te dört 
kademeli zihniyet vardır.  Bunlardan birincisi 
Akif’in sağlam bir itikat yapısı, ikinci kademen 
din anlayışından oluşan ahlak, üçüncü kademe 
toplumculuk ve vatanperverlik, dördüncü 

kademe de çalışmaya verdiği önemdir. Akif’in 
İslam itikatı Kur’an merkezli olup, hurafelerden 
ve şekilcilikten uzak, akılcı ve ahlak temellidir. 
Bu itikat, dinin geleneksel yapısında değil direk 
Kur’an merkezlidir. Akif’te dinin asıl hedefini 
doğruluk, adalet, ahde vefa, şefkat, kanaat, 
merhamet gibi değerler oluşturmaktadır. Akif, 
hedefini kaybetmiş İslam düşüncesinin yeniden 
ıslah edilerek Kur’an merkezli olması gerektiğine 
inanarak hareket etmiştir. Akif, dini ölüler dini 
olarak değil hayatın kendisi olarak görmüştür. 
Akif,  sadece şahıs ahlakında değil aile, iş, ticaret, 
toplumsal ve devlet ahlakı gibi konularda asla 
taviz verilmeyeceğine inanmıştır. Akif fazilet, ahde 
vefa, mertlik, dürüstlük, fedakârlık gibi ahlaki 
değerleri şiirine yansıtmış, ne yaşadıysa onu yazan 
Akif,  bu değerlerin hepsinin hayat bulmuş halidir. 
Seyfi Baba, Kufe, Hasta gibi eserlerinde topluma 
karşı olan mesuliyet kaygısıyla toplumun acılarını 
anlatmış; vatan ve topluma hizmet için ailesinden, 
mesleğinden, varından yoğundan fedakârlık 
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yapmıştır. Akif çalışarak, azmederek, sebat ederek 
sıkıntıların üstesinden gelineceğine inanmış, 
miskinlik ve tembellik yapmanın milleti geriye 
götüreceğini düşünmüştür. İslam toplumlarındaki 
geri kalmışlığı miskinlikte bulmuş ve çalışmayan 
toplumların yaşamayı hak etmediğine inanmıştır.” 
dedi.

Mehmet Rüyan Soydan, konuşmalarına 
koleksiyonerliğine nasıl başladığını anlatarak 
devam etmiştir: “Akif merakım 2003 yılında 
bir sahaftan Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Mehmet 
Akif’ adlı eserini okumamla başladı. Bu eserde 
bambaşka bir Akif gördüm, Akif ruhunu en iyi 
yansıtan kitabın bu olduğunu düşünüyorum. 
Akif’i herkes kadar tanıyıp seviyordum. 
Akif ile ilgili sadece İstiklal Marşı’mızın şairi, 
ahlaklı bir insan olduğunu biliyordum. Mithat 
Cemal’in kitabını okuduktan sonra Akif ile ilgili 
diğer kitapları da sahaflardan alıp okumaya 
başladım. Akif’i daha iyi anlayabilmek için 
öncelikli Eşref Edib, Hasan Basri Çantay gibi 
yakın arkadaşlarının kaleme aldığı hatıratları 
okuyarak devam ettim. Daha sonra aldığım 
kitapların 35 tane olduğunu fark ettim. 
Sonrasında sahaflardan biri, bana bir Akif 
ilk gün zarfı hediye etti. İlk kez gördüğüm 
bu hediye çok hoşuma gidince daha başka 

bir şeyler var mı diye araştırmaya başladım. 
Koleksiyoner olma amacıyla başlamama 
rağmen hoşuma gittiği için Akif ile ilgili her 
şeyi toplamaya başladım. Eskiden sahaflara 
heyecanla çok sık hatta haftada iki gün 
gittiğim olurdu. Şuan evimde Akif ile ilgili 
750 kitap mevcut. Ayrıca elimde bulunan 
Akif’in yazdığı 50’den fazla mektubu kitap 
olarak yayınladık. Akif’in ailesiyle ilgili çok 
fazla belgeye ve bilgiye ulaşamadım ancak 
torunları rahmetli Ferda Hanım’ı tanıdım. 
Selma Argon ile hala görüşüyoruz. Bana 
kendilerinde bulunan Akif’in seccadesi, 
köstekli saat, bazı resim ve mektupları verdiler. 
Bugüne kadar her isteyenle bu topladıklarımı 
paylaştım. Ama bunlar özel belgeler ve eşyalar 
olduğu için hassas bir şekilde davranmak, özel 
koşullarda saklamak gerekiyor. Bu çok kıymetli 
parçaların zarar görmemesi için bundan 
sonra isteyenlerle mümkün olduğunca sanal 
ortamda paylaşma kararı aldım. Mehmet 
Akif Ersoy’a ait bazı belgeleri üniversiteniz 
bünyesinde çıkarılan salnamelerde de 
yayınladık ve yayınlamaya devam edeceğiz.” 
Soydan’ın bu sözlerinden sonra program, 
dinleyenlerin soruları ve memnuniyet 
dilekleriyle sona ermiştir.

13- Sessiz Yaşadım: Ölümünden Sonra Matbuatta Mehmet Akif

Moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Zafer Gölen’in yaptığı söyleşiye Mehmet 
Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Kara 
konuşmacı olarak katılmıştır. “ Sessiz Yaşadım: 
Ölümünden Sonra Matbuatta Mehmet 
Akif” adlı söyleşide Prof. Dr. İsmail Kara’nın 
‘Sessiz Yaşadım Matbuatta Mehmet Akif 
Ersoy 1936-1940’ adlı eserinin Mehmet 
Akif Ersoy hakkında bir başvuru kaynağı 
niteliğinde olduğu ve birçok eserinin de 
herkesin kütüphanesinde bulunması gereken 
eserler arasında olduğu vurgulanarak söyleşi 
başlamıştır.

Kara, konuşmasında “Mehmet Akif Ersoy 
20. yüzyıl mütefekkirleri arasında hakkında 
en çok yazı yazılan, araştırma yapılan kişidir. 
Akif’i özgün bir şekilde çalışmak isteyenler 
bazı sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Akif 
hakkında farklı kişi ve çok farklı sebeplerle 
kaleme alınan makaleler, eserler, metinler 

olmasına rağmen hala tam anlamıyla Akif’in 
hayatında aydınlanmamış bilgi ve belgelere 
ulaşılmayan karanlıkta kalmış noktalar 
vardır. Özellikle son yıllarını geçirdiği Mısır 
dönemi ile ilgili elimizde bulunan bilgiler 
çok sınırlıdır. Akif milli mücadelede önemli 
görevler almıştır. Bu döneme dair Ankara’ya 
gidişi, oralarda yaptığı konuşmalar sayesinde 
bazı bilgiler edinilmekle beraber yine de 
problemleri aşabilecek yeteri kadar belge 
bulunmamaktadır. Yaptığımız çalışmada 
basında çıkan haberleri titizlikle toplamış 
olmamıza rağmen hala yeni belgeler ortaya 
çıkmaktadır. Tam anlamıyla çok kapsamlı 
bir basın çalışması yapılmamıştır. Akif’in 
bazı mülakatlarından öğrenildiğine göre 
Haccetü’l Veda ve İstiklal Harbi destanını 
yazmak istediği bilinmektedir. Ancak ona 
vazife olarak Kur’an-ı Kerim meali verilince 
ağırlıklı olarak Mısır’daki zamanını bu mealle 
geçirmiştir. Bu sebepten de bu iki metni 
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yazamadığını düşünüyorum. Mısır’da ayrıca 
Gölgeler kitabını da kaleme almıştır. Eğer bu 
kitap olmasaydı Akif’in düşünce dünyasının 
önemli kısmının karanlıkta kalacağı 
kanaatindeyim. Meali de büyük ihtimalle 
içine sinecek bir şekilde bitirmediğinden 
teslim etmemiştir. Milli mücadele döneminde 
yaptığı konuşmalar, İstiklal Marşı, Çanakkale 
Şehitlerine gibi yazıları elimizde olduğu için 
çok şanslıyız. Akif’in şiirinde ve hayatında 
1908 ve öncesi şiirleri,1908-1923 arası ve 
1923 sonrası yazdığı şiirler olmak üzere üç 
dönemecin olduğu ve bu dönemeçlerde 
belirgin farklılıklar olduğunu görmekteyiz. 
Akif’in ‘Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir 
ömr-i heder!’ mısraları kendini cemiyete karşı 
mesul görüp, sanatını cemiyet meselelerine 
döndürmesiyle alakalıdır. II. Meşrutiyet sonrası 
şiirleri büyük ölçüde ahlaki, toplumsal, dini ve 
kültürel meseleleri içermektedir. O dönemki 
mevcut durumu tasvir eden Akif, Osmanlı ve 
İslam dünyasının bir bakıma fotoğrafını çekip, 
tenkitler yapmıştır. Akif aslında Müslüman bir 
toplum Müslüman bir genç inşa etme peşine 
düşerek, toplumun düştüğü sıkıntılardan 
kurtulması için mücadele vermiştir. Akif’in 
hayatında yaşadığı birçok olumsuzluklara 
rağmen, O hiçbir zaman ümitsizliği elden 
bırakmamış, yazılarında da ümit verici 
noktalara yer vermiştir. Akif toplumun 
dertleriyle dertlenmiştir. Matbuattaki Akif’e 
bakıldığında çok anlaşılmadığı görülmektedir. 
Akif ile ilgili metinlere bakıldığında Akif’i 
değerlendirmede üç unsur karşımıza 
çıkmaktadır. Birincisi şahsiyeti, ikincisi şiiri, 
üçüncüsü de fikriyat ya da ideolojisidir. 
Şahsiyeti konusunda aleyhinde yazılmış, 
Akif ile ilgili olumsuzlukları içeren neredeyse 
hiçbir metin yoktur. Şiiri konusunda bazıları 
Akif’in aruzda ısrarını tenkit etmiş, bazıları 
da Akif’in şiirinin şiir olup olmadığını 
tartışırken;  Akif’in toplumsal tasvir ve tahkiki 
beğenilmektedir Ama pür estetik ve edebi 
açıdan değerlendirilmelere bakıldığında 

şiirine artı değer verenler çoğunluktadır. Fikir 
ve ideoloji bakımından da değerlendirmeler 
değişmektedir. Akif’in İslamcılığa gönül 
vermesi yönünde sert eleştiri yapanlar 
da, milli tarafının çok kuvvetli olduğunu 
söyleyenler de, Cumhuriyet inkılap ve 
ideolojisi tarafı olup da Akif’in karşısında 
yer alanlar da olmuştur. Farklı dönmelerde 
farklı kişiler tarafından Akif hakkında pek çok 
değerlendirme yapılmıştır. Peyami Safa’nın 
Akif ile ilgili dalgalanmalı düşüncelerde 
olduğu bilinmektedir. Nurullah Ataç da tenkit 
yazıları yazdığından ve tabiatı itibarıyla Akif 
ile ilgili eleştirel ifadeler kullanmıştır. Akif’in 
öğrencilerinden olan Reşat Nuri Güntekin 
ise Akif’in eğitimci yönünü vurgulayan 
değerlendirmeler yapmıştır. Akif’in eğitimci 
yönüne sohbet meclislerini de dahil etmek 
gerekmektedir. Akif, devrin şartlarına 
göre talebe yetiştiren bir muallimdir. 
Akif’in şiiri, şahsiyeti ve fikirlerini güçlü bir 
şekilde yansıtan Nurettin Topçu ve Sezai 
Karakoç’un eserleri çok önemlidir. Akif’in bu 
ülkede anlaşılmasına katkı sağlamışlar ve 
eserlerinde Akif’i tam anlamıyla yansıttıkları 
görülmektedir. Nurettin Topçu, Akif ile 
ilgili üç vasıf saymaktadır. Bunların birincisi 
Büyük adamların bütün ömürleri boyunca 
aynı kanaat ve imanın temsilcisi ve takipçisi 
olduğu, ikincisi büyük adamların cemiyetin 
değerlerine teslim olmayıp mücadele 
etmeleri, üçüncüsü ise büyük adamların 
kalabalıklar içinde tek başına yaşamalarıdır. 
Nurettin Topçu’nun Akif ile ilgili fikirleri çok 
kıymetlidir. Akif ‘Sessiz yaşadım kim bunu 
nereden bilecektir’ demiştir ancak hasta 
yatağından vefatına kadar geçen sürede 
yaklaşık beş bin kişinin O’nu ziyaret ettiği 
bilinmektedir. Hiçbir yazara nasip olmayacak 
şekilde Mithat Cemal, Eşref Edip ve Hasan 
Basri Çantay Akif’i en yakından tanıyan 
dostları olarak edebiyat ve fikir hayatında 
olmayan bir şeyi yapmışlar; vefatının ilk 
yılında Akif ile ilgili üç kitap neşretmişlerdir. 

Akif’in ‘Kim Beni nereden bilecektir’ sözlerinde 
kastettiği O’ndan çok bahsedilmesi, çok 
bilindiği anlamına gelmemektedir. Akif’in 
bilinmekten kastı kalite ve seviyeyle ilgilidir.” 
demiştir.

Yoğun katılımlı ve çok verimli 
geçen söyleşinin sonunda katılımcılar 
memnuniyetlerini bildirmişler ve program 
sonlanmıştır.

14- İstiklal Marşı’nı Değiştirme Çalışmaları Ve Milli Şairde Dirilmek

Moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy 
Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Zafer Gölen’in yaptığı söyleşiye KTO 
Karatay Üniversitesi tarih bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Caner Arabacı ve Konya 
Yazma Eserler Bölge Kütüphanesi Müdürü 
Bekir Şahin konuşmacı olarak katılmıştır. 
“ İstiklal Marşı’nı Değiştirme Çalışmaları ve 
Milli Şairde Dirilmek” adlı söyleşide İstiklal 
Marşı’nı değiştirme girişimlerinin belgelerle 
ortaya konulması ve bu belgelerin kitap 
halinde yayınlanmasının alana büyük katkılar 
sağladığı belirtilerek söyleşi başlamıştır. 

Bekir Şahin İstiklal Marşı’nın değiştirme 
çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgelere nasıl 

ulaşıldığını anlattığı konuşmasında “İstiklal 
Marşı’nın değiştirme girişimlerinin geçmişte 
yaşandığını biliyorduk ancak elimizde 
hiçbir belge yoktu. Marş’ın kabul olduğu 
yıllara tanıklık eden kişilerin hatıratlarına 
bakıldığında onların da hatıratlarında bir 
bilgi yoktu.1947 yılında Maarif Vekâletinin 
deposunda çıkan yangında birçok belgenin 
yandığı söylentisi vardı. Bir gün bir arkadaşım 
elinde küflenmiş, yırtılmış, çok bakımsız ve 
perişan halde bazı kâğıtlar getirdi. Belgelere 
baktığımda çok şaşırdım bunlar çok 
kıymetli ve bugüne kadar hiç elde olmayan 
belgelerdi. Bu belgelerde 1925 yılında 
milli marşımızın değiştirilme girişimleri 
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ile açılan yarışmaya gönderilen 60 tane 
şiir ve Marş’ı değiştirme sebepleri madde 
madde yazılmıştı. Bu belgenin altında o 
dönemin kültür müdürü olan Hamit Zübeyr 
Koşay’ın imzası vardı.  Böylece hep söylenti 
olarak bilinen Marş’ı değiştirme girişimleri, 
belgelerle kanıtlanmış oldu. Tarihin karanlık 
taraflarından birini aydınlatan bu belgelerin 
bakımı yapılarak araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur. Bu ve daha birçok el yazması 
belge, internet web sitesinden e-mail yoluyla 
talep edilebilmekte ve aynı gün içinde 
araştırmacıların e-maillerine gönderimi 
yapılmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Caner Arabacı da İstiklal Marşı’nı 
değiştirme girişimlerinin nedenlerinden ve 
bu girişimlerin ayrıntılarından bahsettiği 
konuşmasında “İstiklal Marşı daha kabul 
edildiği sırada bile tartışmalar olmuştur. 
Ne zaman ülke bazı sıkıntılar, problemler 
yaşar; o zaman İstiklal Marşı karşıtları 
hemen değiştirme fikirlerini gündeme 
getirmektedir. Aslında bütün dertleri İstiklal 
Marşı ve Akif’in değerlerimizi, kültürümüzü, 
inançlarımızı, mücadelemizi vurgulayan, 
Türk kültürünün İslam medeniyetiyle 
harmanlaşmış simgesi ve milleti birleştiren 
güç olmasından kaynaklanmaktadır. 
Çünkü Türk milletini yenmek için millet 
içinde bir ayrılık çıkarmak lazımdır ancak 
marş, milleti değerleriyle bütünleştirici bir 
güçtür. İstiklal Marşı vatan müdafaasını, 
inanç, iman, bayrak gibi değerlerin en güzel 
şekilde on kıta halinde sunulduğu eşsiz bir 
eserdir.  Kavgaları, sıkıntıları önlemek için 
birlik içinde hareket etmek, teknolojiyi, 
bilimi, eğitimi hep ilerletmek ve marş ve 
bayrak etrafında birleşmek gerekmektedir. 
Marş’taki  ‘Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar’ mısralarının batıya söylenmiş 
olduğunu içlerine sindiremeyenler vardır. 
Akif, Hristiyan medeniyetlerin topyekûn 
saldırılarını gördüğü için batıyı tek dişi kalmış 
canavara benzetmiştir. Akif de özellikle 

Nasrullah Camii vaazında batının tren, uçak 
gibi teknolojilerini geliştirdiklerini, ancak bu 
bilim ve teknolojilerini sömürge aracı olarak 
kullanarak İslam’a sataştıklarından onların 
dürüst olmadıklarını ifade etmiştir. Akif asla 
batının bilim ve teknolojisine karşı çıkmamış; 
bu teknolojiyi İslam’ı yok etmek için kullanan 
zihniyete karşı çıkmıştır. Akif’in Sevr ile ilgili 
konuşmaları tüm Türkiye’ye çoğaltılmış; 
Akif Sevr’e karşı milli bir bilinç uyandırmaya 
çalışmıştır. Akif, ortamın mücadele havasının 
kendisinde uyandırdığı akislerle, iman ve 
inancıyla Marş’ı yazmıştır. Bazı kişiler, marşın 
bizi temsil etmediği, batı medeniyetine 
karşı olduğu, Akif’in batıyı sevmediği, şiirin 
çok uzun olması gibi sebeplerle ayakta 
beklemenin yorucu olması, lider isminin 
olmaması, zaten siparişle yazılmış bir şiir gibi 
söylemlerle İstiklâl Marşı’nı değiştirmeye 
kalkmışlardır. İlk olarak 1925 yılında resmen 
Maarif Vekâleti tarafından marş yarışması 
açılmış, gazetede duyuru yayınlanmıştır. 
Ancak Akif’in şiirini geçebilecek bir derinlikte 
başka bir şiire rastlanmadığından 1926 
yılında yarışma kapatılmıştır. Akif’in Mısır’da 
bulunması da bu süreçte kullanılmış ve 
1938 yılında bir yarışma daha açılmıştır. 
Ulus Gazetesinde bir ilan yayınlanmıştır. 
Fakat Atatürk’ün vefatı dolayısıyla bu marş 
değiştirme denemesi de öylece kalmıştır. 
İstiklal Marşı’nın üzerine geçebilecek bir marş 
çıkmamıştır. 1937 yılında dönemin güçlü 
şairlerinden Necip Fazıl’ın İstiklâl Marşı şiiri 
yazdığı ancak yazdığı şiir beğenilmesine 
rağmen bu süreçte marş değiştirilmemiş ve 
şiirin adı Büyük Doğu olarak kalmıştır. Tam 
tersine Akif ve İstiklal Marşı’na olan sevgi 
ve saygı artarak günümüze kadar gelmiştir. 
Özellikle de bu yılın marşın kabulünün 
100. Yılı olması sebebiyle birçok ekinlikle 
kutlanmakta ve anılmaktadır.” demiştir.

Prof. Dr. Caner Arabacı sözlerine ‘İstiklal 
Marşı’nı Değiştirme Çabaları ve Milli Şairde 
Dirilmek’ adlı kitabın ikinci kısmı ile devam 

ederek “Milli şairde dirilmekten kastedilen 
Akif’in bizi biz yapan değerler olan bayrak, 
vatan gibi değerleri samimi bir şekilde 
yansıtmasıdır. Akif sözde değil çalışarak 
mücadele ederek birlik olmak gerektiğini 
savunmuştur. Yaptıklarında samimi, 

inandığı gibi yaşayan tutarlı bir şahsiyettir. 
Batının ilmini, irfanını değerlerimizi bir 
kenara atmadan almak ve çok çalışarak akıl 
öncülüğünde tekrar dirilmek lazım geldiğine 
inanmıştır” diyerek sözlerini sonlandırmıştır.

15- İstiklal Marşı Besteleri

İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanlarından 
Dr. Öğretim Üyesi Kübra Yılmaz’ın 
moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Uzun’un 
konuşmacı olarak katıldığı “İstiklal Marşı 
Besteleri” konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir. 
Söyleşide öncelikle milletlerin marş sahibi 
olma sürecinden bahsedilmiş, sonrasında da 
İstiklal Marşı’nın bestelenme süreci hakkında 
bilgi verilmiştir.

Mustafa Uzun konuşmasında “1789 
Fransız İhtilali itibariyle milletler marş sahibi 
olmaya başlamışlardır. Özellikle Avrupa’da 
her devletin istiklal kazanma süreçlerini 
içeren marş çalıp bestelemeleri adet haline 
gelmiştir. Batılı devletler askerlerini savaşa 

cesaretlendirmek için özellikle kendi 
marşlarının çalınmasına özen göstermişlerdir. 
Osmanlı’ya bakıldığında II. Mahmud’dan 
itibaren batıyla temas daha da artmıştır. Bu 
temaslar sonucunda Osmanlı’da da marş 
çalınması ihtiyacı duyulmuştur. Her padişah 
için marş bestelenmesi Cumhuriyet’in 
ilanına kadar devam etmiştir. Osmanlı da 
aynı şekilde askerleri cesaretlendirmek ve 
motivasyonlarını sağlamak için marşlar 
çalmıştır. Balkan Savaşlarında Cenge 
Giderken Marşı’nın söyletilmesi ve milli 
mücadele döneminde Akif’in ‘Ordunun 
Duası’ şiirinin bestelenerek cephelerde 
söylenmesi buna örnektir. Bu süreçte ayrıca 
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çalınıp söyletilen marşların içinde geçen 
bazı ifadelerin Akif’in İstiklal Marşı’na 
benzer olduğu görülmektedir. Marşlarda 
genellikle şehadet, vatan, istiklal sahibi 
olmak, düşmandan korkmamak, Allah’a 
dayanmak gibi ifadelerin olduğu görülür. 
Her devletin milli bir marşı olması özellikle 
bazı resmi yerlerde zorunludur. Örneğin 
İngiltere’de bir askeri geçiş töreninde her 
gemi geçişinde devletlerin milli marşları 
çalınmış, Osmanlı’nın gemisi geçerken 
askerler hangi marşın çalınacağı konusunda 
kararsız kalmışlar ve sonunda tekbir 
okumakta karar kılmışlardır. Orada bulunan 
orkestra da tekbire dem tutarak eşlik etmiştir. 
Sonrasında orkestra şefi gelip bu marştan 
çok etkilendiğini, hemen notalarını bularak 
her yerde çalınması gerektiğini söylemiştir. 
Bir devletin milli marşının bestesinin herkesi 
etkileyecek nitelikte olması önemlidir.” 
demiştir.

Mustafa Uzun konuşmasına İstiklal 
Marşı’nın bestelenme süreciyle devam ederek 
“İstiklal Marşı meclisin büyük çoğunluğunun 
oyuyla kabul edilmiştir. Sonrasında marşın 
bestelenmesi için Ankara’da bir yarışma 
açılması düşünülmüş, ancak sanatkârların 
çoğunun o dönemde İstanbul’da bulunması 
dolayısıyla İstanbul’a konservatuara bir yazı 
yazılarak bir beste yarışması açılmıştır. Hatta 
o dönem bazı kişiler beste yarışmasının başta 
Viyana olmak üzere batıya da yazılmasını, 
oradan da bestelerin gelmesini teklif etmiştir. 
Ancak bu teklif kabul görmemiştir. Bu açılan 
beste yarışmasına 57 adet beste müracaatı 
gelmiştir. Yarışmayı Ali Rıfat Çağatay’ın 
bestesi kazanmıştır. Bu süreçte Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde örneğin İstanbul Rumeli’de 
Ali Rıfat’ın, Balıkesir’de Hasan Basri Çantay’ın 
besteleri gibi başka birçok yerde başka 

müzisyen ve bestekârların bestelerinin 
okunduğu bilinmektedir. 12 Temmuz 1923 
tarihinde kabul edilen besteye bazı itirazlar 
olsa da 1930’a kadar çalınıp söylenmeye 
devam edilmiştir.1930’dan sonra Osman Zeki 
Üngör Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na şef 
olarak gelmiştir. Osman Zeki Üngör’ün kabul 
edilen bestesi öncelikle Viyana konservatuarı 
direktörüne gönderilmiş, direktör tarafından 
beğenilerek takdir edilmiş ve uygun 
görülmüştür. Ermeni Edgar Manas adlı kişinin 
hatıratlarından öğrenildiğine göre Osman 
Zeki Bey, besteyi İzmir’in düşman işgalinden 
kurtulması üzerine duyduğu heyecanla 
hemen piyano başına geçip bestelemiştir. 
Edgar Manas besteyi çok hareketli başlayan 
orijinal bir melodi olarak yorumlayarak, Zeki 
Bey’in ben ancak bu kadar yapabildim sen 
de üzerinde çalış dediğini aktarmaktadır. 
Edgar Manas’ın sonraki konuşmalarında 
bu bestenin Türkiye Cumhuriyeti marşının 
bestesi olacağını nereden bilebilirdim, 
bilseydim üzerinde daha çok çalışırdım 
dediği bilinmektedir. Yine Edgar Manas 
hatıralarında 1930 yılında kabul edilen bu 
bestenin okullarda pek tatbik edilemeyecek 
aksaklıkları olduğunu belirtmiştir” demiştir.

Mustafa Uzun, Akif’in çok yönlü kişiliği 
üzerinde durmuştur. O’nun hem batı hem de 
Türk musikisini en iyi bilenlerden olduğunu 
ve eserlerinin içinde bir müzik barındırdığını 
belirtmiştir. Ayrıca beste notalarının 
yarısının daha ortaya çıkarılmadığını 
belirten Uzun, genç araştırmacıların bu 
konunun aydınlatılması için araştırmalara 
devam etmelerinin önemli olduğunu dile 
getirmiştir. Marşın bestesi itibariyle hala 
üzerinde tartışmalar olduğu dile getirilmiş; 
katılımcıların katkı ve memnuniyet 
sözlerinden sonra program sonlandırılmıştır.

Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un 
yaptığı söyleşiye Necmettin Erbakan 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar 
Derman konuşmacı olarak katılmıştır. 
“İstiklal Marşı Gençliği” adlı söyleşide 
Mehmet Akif Ersoy’un gözünden gençlik 
algısı, O’nun gençliğe verdiği değer ve 
sadece yaşadığı döneme değil, günümüz 
gençlerine de yol gösterici nitelikteki 
fikirlerinden bahsedilmiştir.

Derman konuşmasında “Türk 
modernleşmesi Osmanlı Devleti’nin siyasal 
ekonomik, askeri, bürokratik düşüşünün 
fark edilmesi sonucunda Lale devrinden 
başlayarak mecburi bir yeniden yapılanma 
sürecidir. Bu süreçte Şinasi’nin aklı esas 
alan yeni aydın tipi, Namık Kemal’in iradeli 
eğitimli vatansever insan tipi, Tevfik 
Fikret’in fen bilimlerinin ülkeye getirilmesini 
önceleyen Haluk tipi gibi pek çok tip, 
yazarların topluma örnek olacak aydın tipi 
özlemini göstermektedir. Ancak bu tipler 

arasında Asım çok farklı bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat tarihinde 
gücü, eserleri ve karakterinin bütünleştiği 
nadir kişiler vardır. Akif karakteri, fikirleri, 
hayatı ve eserleriyle bu kişilere en güzel 
örneklerdendir. Akif’in yazdıkları, dünya 
görüşü gibi konuların yanı sıra özellikle 
sağlam karakterinin gençler tarafından 
örnek alınması gerekir. Akif çalışkanlığı, 
sportmenliği, yardımseverliği, vefası, 
dostluğu, adaletli oluşu, sözünün eri olması, 
doğruluğu ve dürüstlüğü gibi pek çok 
değeri bünyesinde barındıran bir şahsiyettir. 
Akif kaleme aldığı Asım karakteri üzerinden 
aslında ideal Türk gençliğinde olması 
gereken özellikleri anlatmıştır. O, toplumun 
gidişatında gördüğü aksaklıkları ancak bu 
özellikteki gençlerin düzeltebileceğine 
inanmıştır. Mehmet Akif, Asım tipini 
hiç ortaya koymasaydı biz Asım’ı yine 
tanıyacaktık. Çünkü Mehmet Akif aslında 
Asım’ın ta kendisidir. Safahat’taki Asım, 
Akif’in yansımasından başka bir şey değildir. 

16- İstiklal Marşı Gençliği
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Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un 
yaptığı söyleşiye Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim 
elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Savaş 
Volkan Genç konuşmacı olarak katılmıştır. 
“Mehmet Akif’in Veteriner Hekimliği” adlı 
söyleşide öncelikle Mehmet Akif Ersoy’un 
doğduğu ev, ailesi, yetiştiği çevre ve eğitim 
hayatından kısaca bahsedilmiş, sonrasında da 
veterinerlik mesleğine adım atışı ve meslek 
hayatı ele alınmıştır. 

Savaş Volkan Genç konuşmasında “Akif’in 
babası Tahir Bey gırtlak vereminden ölmüş, 
aynı yıl bir de evleri yanınca zorlu hayatı 
başlamıştır. Akif aslında Mülkiye okumak 
isterken bu zor hayat koşullarında daha 
rahat iş bulabilmek için o yıl yeni açılmış 
olan ve ‘Mübarek Yurt’ olarak tanımlanan 
Baytar Mektebine başlamıştır. Akif’in eğitim 
gördüğü okullardaki örnek aldığı hocalarına 
bakıldığında hepsinin çok başarılı olmalarının 

yanı sıra hürriyete önem veren kişiler 
oldukları görülmektedir. Akif ilk iki yıl 1889 
yılında girdiği Tıbbıye-i Mülkiye sınıflarıyla 
beraber Ahırkapı’da ders almış, 1891 yılında 
da Halkalı’da yapımı tamamlanan binada 
eğitimine devam etmiştir. 1888 yılında 
Tıbbiye Baytar Müfettişi Yarbay Mehmet 
Ali Bey’in sürekli sivil bir veteriner hekimlik 
kurulması yönündeki çabaları sonucunda 
Sivil Veteriner Hekimler Teşkilatı kurulmuştur. 
Bununla da yetinilmeyerek 1889 yılında da 
Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur. Akif, 
Halkalı ’da okurken şiir yazmaya başlamıştır. 
Akif’in ilk şiirlerini eleştiren de okulun 
kurucusu Yarbay Mehmet Ali Bey’dir. Akif bu 
okulda hocası Rıfat Hüsamettin sayesinde 
Pasteur sevgisi kazanmıştır. Mehmet Akif 
1893 yılında okulunu birincilikle bitirerek 
Umuru Baytariye Müfettişi Umumiliği’ne 
Baytar Müfettiş Muavini olarak atanmıştır. Bu 
görevdeyken Fransa’dan davet edilen Zabıta 
Sıhhıye-i Hayvaniye Müfettişi ile birlikte çalışır. 

Asım tipindeki vatanperverlik, çalışkanlık, 
haksızlıklara gelemeyiş, adalet gibi pek çok 
özelliğin Akif ile aynı olduğu görülmektedir. 
Akif gazete ve dergi çıkarmış, edebiyat 
sohbetleri yapmış başta gençler olmak üzere 
eğitimci kişiliğiyle düşüncelerini topluma 
aktarmıştır. Toplumun sıkıntılarını samimi ve 
gerçek şekilde eserlerine yansıtmış, İstiklal 
Marşı’nın şairi olmanın yanı sıra mütevazı, 
mücadeleci ve doğrularının arkasında 
dimdik duruşuyla da gençlerin örnek olması 
gereken bir karakter olmuştur. Akif hem 
doğuyu hem de batıyı doğru bir şekilde 
gözlemlemiştir. Doğunun değer yargıları 
sağlamken kimliğini yitirmiş, gerilemiş 
ve cehalete düşmüş olmasını Safahat’ta 
ele almıştır. Toplumun umutsuzluğuna, 
hastalık, açlığın ve yokluğun insanları 
kırıp geçirmesine değinmiş, toplumun 
ileri gitmesi için yol gösterici ifadeler 
kullanmıştır. Akif Fransızcaya hâkim olması 
sayesinde edebi eserleri orijinallerinden 
okuma şansı elde etmiş ve batıyı da güzelce 
sentezlemiştir. Özellikle Berlin seyahatindeki 
izlenimlerinde batının iş ahlakına, 
disiplinine, ilmine, eğitim kurumlarına 
ve teknolojilerine hayran kalarak biz de 
yapabiliriz demiştir. Akif’in problemleri 
net bir şekilde görmesi ve çözüm üretmesi 
çok önemlidir. O bürokrasinin, eğitim 
kurumlarının ve devletin işleyişindeki 
yozlaşmalara dair sert eleştiriler yapmış, 
geçmişte yetişen Gazali, İbn-i Sina gibi bilim 

insanlarının yetişmediğini ifade etmiştir.” 
dedi.

Derman konuşmalarına Safahat’ın 
altıncı kısmı olan Asım ile devam ederek 
“Asım bölümü, tiyatral bir şekilde 
karşılıklı diyaloglar halindedir. Asım 
haksızlığa, adaletsizliğe, yanlışlıklara sessiz 
kalamayışından dolayı tam bir aksiyon 
gencidir. Asım merhametli, yardımsever, 
arkadaşlarına doğru yolu gösteren bir 
gençtir. Asım yeri geldiğinde gözünü 
karartan, suçlulara cezalarını bileğinin 
gücüyle veren bir tiptir. Bu sebepten dolayı 
babasıyla sürekli bir atışma halindedir. 
Akif, Asım şahsında bu özelliğinin yanlış 
olduğunu, O’nun Avrupa’ya giderek 
ilim görmesi gerektiği, marifet ve 
fazilet üzerinden ilerlenerek toplumun 
düzeltebileceğini ifade etmiştir. Akif, 
büyük cihan harbinde Asım’ın neslinin 
mücadelesini gördüğü için çok memnundur. 
Akif’in hayatı boyunca karamsarlığa ve 
kararsızlığa asla düşmeden hareket eden net 
tavrı ve mücadeleci ruhu gençler tarafından 
örnek alınası özellikleri arasındadır.” demiştir.

Yeni neslin aynı Asım karakterinde 
olduğu gibi samimi duygularla, milli ve 
kültürel değerlerine sahip çıkan, kimseden bir 
şey beklemeden kendisi harekete geçen ve 
haksızlıklara sessiz kalamayan bir karakterde 
olma yolunda ilerlemesinin, memnuniyet 
verici olduğu belirtilerek iyi dilek ve 
temennilerle program sonlandırılmıştır.

17- Mehmet Akif’in Veteriner Hekimliği
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Unutulmamalıdır ki Akif Fransızcaya hâkimdir. 
Görev merkezi İstanbul olmakla beraber görevi 
sebebiyle Anadolu’yu karış karış gezmiştir. 
Edirne’de görev yaptığı sırada ev tutarak 
annesini de yanına alır. 1896 başında İstanbul’a 
döner, aynı yılın mayıs ayında hayvan alımı için 
Adana ve Şam’a gitmiştir. 1898’e kadar Rumeli-
Anadolu-Arabistan’da bulunur. Rumeli’deki 
görevi sırasında Arnavutluk’taki amcasını ve 
akrabalarını ziyaret etmiştir. Bu süre içinde 
Edirne’de baytar müfettişi ve Adana’da vilayet 
baytarı görevlerini üstlenmiştir. Akif’in görevi 
sebebiyle Anadolu’yu gezip kırsal kesimi, 
köylüyü iyi tanıma fırsatı bulmuş ve şiirlerinde 
toplumu bir sosyolog gibi yansıtmasını 
sağlamıştır. Akif Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i 
Baytariyesi Kurucu Başkan Yardımcılığı, 
Baytar Mekteb-i Âlisi Mezunin Cemiyeti 
Kurucu Başkanlığını yapmıştır. Akif baytarlık 
dairesinden ilk istifasını Emin Erişirgile’e 
yapılan haksızlık yüzünden, ikinci ve son 
istifasını da Bakteriyoloji müdürü Abdullah 
Bey’i pek sevmemesine rağmen O’nun haksız 
bir şekilde görevden alınmasıyla vermiştir. 
Akif görevde olmamasına rağmen Zabıta-i 
Sıhhiye-i Hayvaniye Kanunu Muvakkati 
Komisyonu’nda genel müdür yardımcısı olarak 
yer alarak görüşlerini bildirmiştir. Son yıllarını 
geçirdiği Mısır’dan ailesine ve arkadaşlarına 

mektuplar yazmıştır. Şefik Kolaylı’ya yazdığı 
mektuplarda mesleğiyle ilgili gelişmeleri 
sorması, merak etmesi, meslekteki yenilikleri 
öğrenmek istemesi hala mesleğini takip 
ettiğinin göstergesidir.” dedi.

Genç, söyleşide faydalandığı ‘Veteriner 
Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Mehmet 
Akif Ersoy’ adlı kitabın yazarı olan Prof. Dr. 
Ferruh Dinçer’e teşekkür etmiştir. Söyleşiye 
katılanlar arasında bulunan Dinçer söz 
alarak, Akif’in yıllar öncesinden okuldan 
mezun olan öğrencilerin öncelikle staj 
yapmasını önerdiğini, Akif’in bu isteğinden 
yirmi yıl sonra mezun olan öğrencilere staj 
uygulaması getirildiğine dikkat çekmiştir. 
Yaklaşık olarak on dört yıl süreyle Akif’in 
kaleminden çıkmış olan Hayvan Sağlık 
Zabıtası kanununun uygulanması çok 
önemlidir. Akif görevden ayrılsa bile hala 
mesleğine hizmeti devam eden biri olmuştur. 
Mükemmel derecede lisan bilmesi de O’nun 
yurtdışına hayvan alımı için gittiğinde 
iletişimde zorluk yaşamasını önlemiştir 
diyerek sözlerine son vermiştir.

Söyleşi, diğer katılımcılardan gelen soru 
ve katkılarla devam etmiş, memnuniyet 
bildiren ifadeler ve iyi temennilerle sona 
ermiştir.

18- İstiklal Marşı’nın Yazılmasında Hasan Basri ve Hamdullah Suphi’nin Tarihi Rolleri

gazetesinde marş yarışması açıldığına dair 
haber yayınlanmıştır. Haber metninde 
gelen şiirlerin oluşturulacak olan edebi 
bir heyetten geçtikten sonra meclis 
tarafından belirleneceği, beş yüz lira ödülü 
olduğu ve müracaatların Maarif Vekâletine 
yapılacağı bilgisi yer almıştır. Marş yarışması 
haberi 19-20-21 Kasım tarihlerinde farklı 
gazetelerde de yayınlanmıştır. 16 Aralık 
1920 tarihinde Açıksöz gazetesinde 
yayınlanan marş haberinden sonra 5 Şubat 
1921 tarihine kadar bir daha marş haberi 
yayınlanmamıştır. Hasan Basri Çantay’ın 
yazmış olduğu Akifname’ye göre beş yüz, 
başka kaynaklara göre de yedi yüzü aşkın 
şiir başvurusu gelmiştir. O dönem Maarif 
Bakanı olan ve son derece edebi bir zevke 
sahip Hamdullah Suphi Tanrıöver gelen 
şiirlerin -içlerinde çok güçlü şairlerin 
şiirlerinin de olmasına rağmen- hiçbirini 
istiklal mücadelesini anlatmaya yeterli 
olarak görmemiştir. Hasan Basri Çantay 

Moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Zafer Gölen’in yaptığı söyleşiye Bakü Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç 
konuşmacı olarak katılmıştır. “İstiklal Marşı’nın 
Yazılmasında Hasan Basri ve Hamdullah 
Suphi’nin Tarihi Rolleri” adlı söyleşide Selçuk 
Karakılıç, öncelikle kendisi hakkında kısaca 
bilgi vermiş, sonrasında bilim ve sanat 
alanında önemli kişilerin genellikle yaşadığı 
dönemde değil de ölümünden sonra 
kıymetinin bilindiğini, Mehmet Akif Ersoy’a 
da yaşarken gösterilmeyen saygı ve dikkatin 
ölümünden sonra gösterildiğini vurgulayarak 
söyleşiye başlamıştır.

Selçuk Karakılıç İstiklal Marşı’nın nasıl 
yazıldığıyla ilgili olarak “Milli bir marşa 
ihtiyaç olduğu teklifini ilk ortaya atan kişi 
batı cephesi komutanı İsmet İnönü’dür. 
İstiklal Marşı yazılma süreci ilk önce 
dönemin Maarif Bakanı olan Rıza Nur 
zamanında açılan bir yarışmayla başlamıştır. 
25 Ekim 1920 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye 
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Mehmet Akif ile gelen şiirlerin yetersiz 
görüldüğü ve marş yarışmasına Onun 
katılması gerektiği ile ilgili konuştuklarını 
Akifname’de anlatmaktadır. Akif yarışma 
konusunda ne kendimi yarıştırırım ne de 
verilen ödülü alırım demiştir. Akif’in bu 
cevabında O’nun yüksek sanatkâr kalbi ve 
asaleti görülmektedir. Çok ihtiyacı olmasına 
rağmen verilecek olan ödülden rahatsızlık 
duymuştur. Hamdullah Suphi ve Hasan Basri 
bu marşı Akif’in yazmasını sağlamak için 
bir koalisyon oluşturmuş, Akif’in mükâfatı 
almak ve kendini başka şairlerle yarıştırmak 
istemediği konusunu görüşerek, Akif’in 
istediği gibi şartları koyalım ve yazdığı 
marşı millete emanet edelim neticesine 
varmışlardır. Akif’in orduya ve millete moral 
vererek coşkuyu artırmak için Ordunun 
Duası, Uyan, Cenk Şarkısı gibi şiirleriyle 
aslında İstiklal Marşı’na kısa süre içinde 
değil çok daha önceden aşama aşama 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında Akif’in milli refleksleri ile 
beslediği ve içinde barındırdığı milli ruh ile 
milleti ayakta tutmak için yazdığı İstiklal 
Marşı’nı aslında on yıl boyunca kurgulamış 
olduğu görülmektedir. Hamdullah Suphi’nin 
23 Temmuz 1911 tarihinde Servet-i 
Fünun’da Safahat’ın uzun uzun önemini 
ve Akif’in çok büyük bir sanatçı olduğunu 
anlattığı yazısından da, bu marşı Akif’in 
yazacağına inandığı seneler öncesinden 
görülmektedir. Hatta bu yazısı üzerine 
Fecri Ati topluluğu tarafından yerden yere 
vurulmuştur. Hamdullah Suphi Akif’in 
on yıl içinde çok önemli bir merhaleye 
geleceğini söylemiştir. Hamdullah Suphi 5 
Şubat 1921 tarihinde Mehmet Akif Ersoy’a 
‘Pek aziz muhterem Efendim’ diye çok 
samimi ve kalpten bir hitapla başlayan 
mektup yazmıştır. Mektuptan, gelen şiirlerin 
hiçbirinin istiklal ruhunu anlatmaya değer 
görülmediği ve bu şiiri Akif’ten başka 
kimsenin yazamayacağına inandığı anlamı 

yoktur. Marşın okunduğu ilk kalabalığın 
1931 yılında İstanbul’da Mustafa Kemal 
Atatürk’ün açtığı Birinci Türk Tarih Kongresi 
olduğu ve marşın ayakta okunduğu 
dönemin gazetelerine yansımıştır. Ayrıca 
marşın okunduğu sırada başlarda şapka 
çıkarmayan, ayağa kalkmayan ve marşa 
saygısız hareketler basının sert eleştirilerine 
maruz kalınmıştır” dedi.

Karakılıç konuşmasında Akif 
ile Hasan Basri arasındaki dostluğa 
değinerek “Hasan Basri Çantay Balıkesir 
milletvekilidir ve Ankara’da Akif’in en 
yakın dostları arasındadır. Balıkesir’de 
çıkardığı Ses dergisinde de Akif’in yazılarını 
yayınlamaktadır. Ayrıca Akif’in yazdığı 
dörtlük, derginin her sayısının başında yer 
almaktadır. Çantay ile Akif’in arasındaki bağ 
çok kuvvetlidir. Çantay, Akif’in sözünden 
hiç çıkmamıştır. Akif Mısır’a gittikten 
sonra Hasan Basri de Balıkesir’e giderek 
kendi gazetesinde milli mücadele yıllarını 

çıkmaktadır. Hasan Basri de Akif’i marş 
yazmaya ikna etmek için mecliste Akif’in 
yanında ciddi bir şekilde bir şeyler yazıyor 
gibi yapar. Akif sorduğunda da gelen 
şiirlerin beğenilmediği, son çare olarak 
şiiri yazmaya çalıştığı ve marşı yazmak için 
söz verdiğini söyleyince, Akif başka çare 
yok yazacağız der ve çok kısa bir vakit 
kalmasına rağmen marşı gece gündüz 
her saniye derin düşüncelere dalarak 
yazmıştır. Marş, 1 Mart 1921 tarihinde ilk 
kez mecliste okunmuş ve meclisin 12 Mart 
1921 tarihindeki oturumunda bazı vekiller 
özellikle Tunalı Hilmi Bey itiraz etmiştir. 
Ancak Mustafa Kemal’in de desteğiyle 
Mehmet Akif Ersoy’un şiiri, milli marş olarak 
kabul edilmiştir. Akif’in Mısır’da olduğu 1925 
yılında marşın değiştirilmesi için gazetelerde 
yazılar yayınlanmış, bazı aralıklarla da 
değiştirme çabaları devam etmiştir. Akif’in 
çok sevdiği Faruk Nafiz Çamlıbel de 1933 
yılında marşın değiştirilmesi konusunda 
yazı yazmıştır.1937 yılında Hatay meselesi 
gündemdeyken Falih Rıfkı Atay’ın başını 
çektiği marş değişikliği için yarışma açılmış, 
Ulus gazetesinde küçük sade bir ilanla 
duyurulmuştur. İlanda marşın değiştirilme 
sebepleri maddeler halinde yazılmıştır. 
Maddeler arasında Akif’in yazdığı marşın 
Türk milliyetçiliğine uygun olmadığı, 
milletin istiklalini yansıtmadığı gibi konulara 
yer verilmiştir. Bu ilan üç ay süre içinde 
farklı tarihlerde on iki defa yayınlanmıştır. 
Atay, kendisine gelen şiirleri çok niteliksiz 
bularak yıllar önce Hamdullah Suhi’nin 
yaptığı gibi yazılı bir şekilde aklındaki şaire 
başvurmuştur. Aklındaki şair olan Necip Fazıl 
Kısakürek’in yazdığı Büyük Doğu beğenilmiş 
ancak, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın hastalığı 
ve vefatı üzerine 15 Şubat 1938 tarihinde 
yarışma sonuçları açıklanmamış ve böylece 
marş değiştirme çalışmaları son bulmuştur. 
İstiklal Marşı’nın resmi açılışlarda ya da 
başka yerlerde okunduğuna dair bilgi 

anlatmıştır. Akif öldüğünde çok üzülmüş 
ve ne yapacağını bilememiştir. İlk olarak 
Akif’in unutulacağını düşünerek yakın 
çevresine mektuplar yazmış ellerinde 
bulunan Akif ile ilgili belge, bilgi, anı ne 
varsa hepsini toplamış, kendi hatırlarıyla 
birlikte bütünleştirerek Akifname’yi 
yazmıştır. Akifname ismi, Akif’i ne kadar 
sevdiğini ve dostluğunu göstermektedir. 
Ancak kendisi çok titiz olduğundan ve 
Akif’e layık olmadığını düşündüğü için bu 
eseri 1966 yılına kadar yayınlayamamıştır. 
Hasan Basri’nin milli şuuru, ahlakı, gözünü 
budaktan sakınmayan huyları Akif’in 
dostluğuna ve sevgisine vesile olmasını 
sağlamıştır.” dedi.

Karakılıç kendilerinin de on ciltten 
oluşacak olan çok geniş kapsamlı bir Akif 
Külliyatı hazırladıkları hakkında ayrıntılı 
bilgi verdikten sonra program iyi dilek ve 
temennilerle sona ermiştir.
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19- Belgelerin Dilinden Mehmet Akif Konferansın ardından Pamukkale 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Kısaç, Prof. Dr. Zafer Gölen’e çiçek ve şilt takdim etti.

9 Kasım 2021 tarihinde Honaz Belediyesi 
Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 
Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Honaz Belediye 
Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz MYO Müdürü 
Doc. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, Honaz 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, 
Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan programın ardından 
protokol tarafından açılış konuşmaları 
yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Honaz 
MYO Müdürü Doç. Dr. Hülya Kabakçı 
Karadeniz, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı Yılı kutlamaları kapsamında bu 
haftayı etkinliklere ayırdık. İlk olarak 
Honaz ilçe merkezinde fidan dikimi 
gerçekleştirdik. İkinci etkinliğimizde de 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun 
küratörlüğünde Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı Temalı Plastik Sanatlar Sergisi’nin 
açılışını Okulumuzda gerçekleştirdik ve 
hafta boyunca bu sergimiz açık kalacak. 
Etkinliklerimizin sonuncusunu da bugün bir 
konferansla gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler 
vesilesiyle büyük Türk şairi Mehmet Akif 

Ersoy’un genç nesiller tarafından daha iyi 
anlaşılması ve zihinlerde yer edinmesine 
katkıda bulunmuş olacağız” dedi. Daha 
sonra söz alan Honaz Belediye Başkanı 
Yüksel Kepenek ise “Bu tür organizasyonlar 
vasıtasıyla tarihimizde önemli yere sahip 
mümtaz şahsiyetlerin ve değerlerin genç 
kuşaklara ve gelecek nesillere anlatılmasının 
öneminin bilincindeyiz. Mehmet Akif Ersoy 
sadece şair değil aynı zamanda fikir ve 
düşünce adamıdır” dedi.

Program, Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zafer 
Gölen’in sunduğu “Belgelerin Dilinden 
Mehmet Akif” konferansıyla devam etti. 
Gölen konferansında Mehmet Akif Ersoy’un 
doğumundan vefatına kadar geçen süreci 
ve “İstiklal Marşı”nın yazılması aşamasında 
yaşananları tarihi belgeler ve fotoğraflarla 
anlatarak, ailesi, gençliği, okul yılları, 
memuriyet ve milletvekilliği zamanlarını 
bilinmeyen yönlerini aktardı. Öğrencilerin 
ve katılımcıların keyifle ve ilgiyle izlediği 
konferans öncesinde Prof. Dr. Zafer Gölen 
tarafından tüm katılımcılara Mehmet Akif 
Ersoy’un “SAFAHAT” adlı eseri hediye edildi.

Kaynak: Honaz MYO’da “Belgelerin 
Dilinden Mehmet Akif” Konulu Konferans 
Düzenlendi (pau.edu.tr)
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20- Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı ve İstiklâl 
Savaşına Katkısı Üzerine Kısa Bir 
Değerlendirme

Merkez Müdür Yardımcısı Şükrü Ünar 10 
Aralık 2021 tarihinde Burdur Ercan Akın Fen 
Lisesi’nde Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı ve 
İstiklâl Savaşı’na Katkısı başlıklı bir konferans 
vermiştir. 

Konferansın aşağıdaki konulara 
değinilmiştir.

Mehmet Âkif Ersoy Kasım 1873 yılında 
(hicri 1290 Şevval ayında) İstanbul şehrinin 
Fatih semtinde Sarıgüzel mahallesinde 
dünyaya gelmiştir. Babası Kosava İlinin İpek 
Sancağına bağlı Suşisa köyünden Nurettin 
Ağa’nın oğlu İpekli Mehmet Tahir Efendi’dir. 
Anne tarafı Orta Asya Buhara’dan Tokat’a göç 
etmiş olan bir ailenin evladı olan Hace Emine 
Şerife Hanım’dır. Mehmet Âkif dört yaşına 
geldiği zaman Fatih Emir Buhari mahalle 
mektebine başladı. Annesi Âkif’in medrese 
eğitimi almasını, babası ise mektepte 

okuması istiyordu. İki yıl Emir Buhari mahalle 
mektebine devam ettikten sonra babasının 
kendisine Arapça öğretmeye başladığı Fatih 
ibtidaisine (ilkokul) geçerek tahsil hayatına 
devam etmiştir. Fatih Merkez Rüştiyesinde 
(ortaokul) eğitim hayatını sürdürürken 
babasından Arapça dersleri almaya devam 
etmiş, aynı zamanda Fatih Caminde Es’ad 
Dedeyi takip ederek Farsçasını ilerletmiştir.

Üç yıllık Rüştiyeyi bitirdikten sonra kendi 
isteği doğrultusunda Mekteb-i Mülkiye 
İdadisini (üç senelik idadi, iki senelik âli 
kısmı olmak üzere beş yıl)sonra dört yıllık 
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinin Baytarlık 
bölümünü bitirmiştir. 1893 yılında Orman 
Maadin ve Ziraat Nezareti Beşinci Umur–i 
Baytariyye ve Islah-ı Hayvanat Şubesi 
memurluğuna atanmıştır. 1894 senesinde, 
Tophane -i Amire Veznedarı olan Emin Bey’in 

evladı İsmet Hanım ile hayatını birleştirmiş, 
40 yıl sürecek bu evlilikten Cemile, Feride, 
Suat adlı kızları Emin ve Tahir adlı erkek 
evlatları dünyaya gelmiştir. İstiklal şairi 27 
Aralık 1936 yılında İstanbul’da vefat etmiş, 
na’şı Edirnekapı mezarlığına defnedilmiştir. 

Milli Mücadele Yıllarında Âkif
Mehmet Âkif Türk Milli Mücadelesini 

“Büyük bir gaza” olarak nitelendirmiş, Milli 
Mücadele başlar başlamaz İstanbul’dan 
Balıkesir’e geçerek Kuvay-ı Milliye ruhuna 
bürünmüştür. Balıkesir Zağanos Paşa Camiinde 
halkın Milli Mücadele desteğini ve katılımını 
arttırmak için vaazlar verir.  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. 

Mehmet Âkif Ersoy’un Kastamonu 
Nasrullah Camii’nde milli birliğin ve 
beraberliğin önemine, fitne fesat ve nifak 
tohumlarının tehlikelerine karşı halkı uyardığı 
Milli Mücadeleyi destekleyen konuşmalar 
Sebîlürreşâd’ın Kastamonu’da çıkan ilk 
nüshasında yayınlandı. Kurtuluş savaşında 
askerler moral olsun diye cephelerde 
dağıtılmak üzere vaazlar yazmıştır. Âkif 
Kurtuluş savaşının 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. Mehmet Âkif o 
sırada istifa eden Burdur mebusunun yerine 
Mustafa Kemal’in önerisi ile Burdur Mebusu 
olarak Birinci Büyük Millet Meclisine girmiştir. 

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. Erkan-ı Harbiye’nin isteği üzerinde 
İstiklal Marşı için Maarif Vekâleti beş yüz bin 
lira para ödüllü bir müsabaka düzenledi. 
Âkif’in para için Milli Marş yazmayacağını 
belirtmesi üzerine para ödülü kaldırılmış, 
Mehmet Akif İstiklal Marşı’nı yazmış, Akif’in 
yazdığı bu marş bir Mart 1921’de Büyük 
Millet Meclisi’nde okunmuş ve yeni devletin 
resmi marşı olarak kabul edilmiştir.

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. Birkaç 
ay sonra İstanbul’da vefat etmiştir. Mezar 
taşında ise Türk Milletine armağan ettiği 
İstiklal Marşının ilk kıtası yer almaktaydı.
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21- Akif’in Türk Dünyası ve Azerbaycan Aydınlarına Etkisi

22- Fotoğraflarla Âkif

31 Aralık 2021 Cuma günü TOBB Anadolu 
Lisesi’nde Merkez Müdürü Prof. Dr. Zafer 
Gölen tarafından “Fotoğraflarla Âkif” adlı bir 
konferans verildi. Okul idareci, öğretmen 
ve öğrencilerin katıldığı konferans ilgiyle 
dinlendi. Gölen, konuşmasında Âkif’in 

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Moderatörlüğünü 
MAKÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Olpak 
Koç’un yaptığı ve Doç. Dr. Parnava Bayram’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Yüreklerde Akif, 
Dillerde Hürriyet: Akif’in Türk Dünyası ve 

Azerbaycan Aydınlarına Etkisi” konuları 
konuşuldu. Doç. Dr. Parnava Bayram 
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden, O’nun 
hayatından ve Azerbaycan için öneminden 
bahsettiği konuşmasında Safahat’tan da 
örnekler verdi.

ailesinin kökenleri, hâlihazırda Kosova 
Şuşisa’da yaşayan akrabaları, kişiliği, Millî 
Mücadele’ye hizmetleri, İstiklâl Marşı’nın 
kabul süreci, İstiklâl Marşı besteleri ve Mısır 
yıllarından bahsedildi.
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1- İstiklâl Marşı 100. Yaşında TBMM 
İstiklâl Marşı Sergisi

Paydaşları arasında üniversitemizin de 
bulunduğu İstiklâl Marşı 100 Yaşında 
sergisi TBMM’de 12 03.2021 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Sergi açılışına Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca ve 
MAKÜ’den bir grup akademisyen katıldı. 
MAKÜ ve Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün ortaklaşa hazırladığı İstiklâl 
Marşımızın bestelerinin tıpkıbasımlarını 
içeren İpek Mendiller de sergide yerini 
almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref 
Holü’nde düzenlenen 100. Yılında İstiklal 
Marşı Sergisi’nin açılış programında bir 
konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Burdur Mebusu, Millî Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmetle, 
minnetle, özlemle yâd ediyorum” diyerek 
konuşmasına başladı.  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sergiyi hazırlayarak merhum 
Ersoy’un hatırasına sahip çıktıkları için 
etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. İstiklal 
Şairi Mehmet Akif Ersoy›u rahmet, minnet 
ve özlemle yâd ettiğini belirterek «Son 
bir asırda bu toprakların yetiştirdiği büyük 
şahsiyetlerin başında, hiç şüphesiz İstiklal 
Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vardır. İstiklal 
Mücadelemizin ve ilim irfan geleneğimizin 
sembollerinden olan Mehmet Akif; ebedileşen 
eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek 
ahlakı ile aziz milletimizin gönlünde müstesna 
bir yer edinmiştir.” diye konuştu.

Erdoğan; Mehmet Akif Ersoy’un 
milletimize, İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık 

beyannamesi kazandırmanın yanında 
yaşantısı, duruşu, vakarı, Safahat gibi 
hâlen aşılamamış eseriyle gerçek bir İslam 
münevveri olduğunu belirterek Mehmet 
Akif’in, Türkçeyi harikulade kullanan, en derin 
düşünceleri en veciz ifadelerle buluşturan 
özel bir şair olduğunu dile getirmiştir. 
“Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı 
şiire, şiiri de hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde 
işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız.” 
diyen Erdoğan; Mehmet Akif’in inandığı gibi 
yaşayan, yaşadığı gibi yazan, gerektiğinde de 
bunların bedelini ödemekten çekinmeyen bir 
doğruluk timsali olduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Cihan 
Harbi’nde Teşkilatı Mahsusa görevlisi olarak 
Berlin’den Balkanlara, Şam’dan Lübnan’a 
coğrafyanın dört bir yanında İttihad-ı İslam’ın 
sancaktarlığını yapan Akif’in, aynı zamanda 
bir direniş önderi olduğuna işaret etti.

Millî mutabakat metni olan İstiklal 
Marşı’nı daha gür bir eda, çok daha büyük 
bir coşkuyla söylemeyi sürdüreceklerini 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “84 
milyonun tamamını ‘Türkiye ortak paydasında’ 
buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa 
edeceğiz. İstiklal Marşı’mızın bize vazettiği 
değerlere ne kadar sıkı sarılırsak, geleceğimize 
de o derece güvenle bakabileceğimize 
inanıyorum. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını, 
millet olarak ebedi ve ezelî kardeşliğimizi 
güçlendirdiğimiz bir fırsata dönüştürmemiz 
büyük önem arz ediyor. Hiç şüphesiz bunun 
yolu da öncelikle ‘Korkma!’ diye başlayan 
o muhteşem dizeleri kaleme alan şairin 
hayatını öğrenmekten ve öğretmekten geçiyor. 

SERGİLER
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İstikbalimizin teminatı olan gençlerimiz 
başta olmak üzere, toplumumuzun tüm 
kesimlerinin Mehmet Akif’i tanımalarını, onun 
hayatını, mücadelesini, uğruna sürgünleri 
göze aldığı prensiplerini çok iyi kavramalarını 
arzu ediyoruz. İnşallah 2021 senesini vesile 
kılarak hep birlikte bunu başaracağız. Farklı 
kurumlarımızın iş birliğinin meyvesi olan bu 
sergiyi milletvekilliği sıfatı da olan Mehmet 
Akif’i hakkıyla anma, ona şükran borcumuzu 
bir nebze olsun ödeme yolunda atılmış kıymetli 
bir adım olarak görüyorum. Salgın şartlarını 
da dikkate alarak imkânı olan vatandaşlarımı, 
özellikle de gençlerimizi sergimizi görmeye 
davet ediyorum. Sergimizin düzenlenmesine 
emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı tekrar 
tebrik ediyorum. Büyük dava adamı, şair, 
mütefekkir, münevver Mehmet Akif Ersoy’u bir 
kez daha hürmetle yâd ediyorum. Tıpkı Mehmet 

Akif gibi ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı 
yazdırmasın.’ diye dua ediyorum.” diyerek 
sözlerine son vermiştir.

Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, nesih 
hat tekniğiyle yazılan ve 1920’de Meclis 
tarafından dağıtılan Anadolu Hatırası 
Broşürü’nden alınan İstiklal Marşı tablosunun 
ve ayrıca TBMM tarafından hazırlanan 
Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Külliyatı ve Safahat 
kitaplarını hediye etmiştir.

Daha sonra Millî Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve 
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü 
ortaklığınca hazırlanan İstiklal Marşı Besteleri 
Temalı İpek Mendil Koleksiyonu’nun 1 
numaralı mendilini hediye etmiştir.
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Sergi içeriği hakkında TBMM tarafından 
yayınlanan aşağıda görseli yayınlanan 
kitaptan istifade edilebilir.
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2- Akif’in Şehirleri Sergisi

Üniversitemiz Lavanta Tepsei Otel’de 
Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı 
üyelerinden Mehmet Ruyan Soydan 
tarafından 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında 
“Akif’in Şehirleri” sergisi açılmıştır. Toplamda 
63 fotoğrafın yer aldığı sergi sanatseverlerin 
büyük beğenisini kazanmıştır.

Âkif’in Şehirlerinde Gezinmek
Mehmet Ruyan Soydan
Mehmed Âkif, yaşadığı zamanı 

gerçeğin yolundan ayrılmadan neredeyse 
bütün cepheleriyle dile getirir. Çünkü 
sanatını cemiyete kurban eden bu gibi 
şairler, kalemlerini hayallerinin uçsuz 
bucaksızlığında gezdirme fırsatını 
bulamadan, gerçeğin sert çeperlerinde 
ve hatta merkezinde dolaştırmak zorunda 
kalırlar. Âkif’in, çöküşüne şahit olduğu 
devletinin ve milletinin en zor zamanında, 
varlık ve yokluk savaşının verildiği bu 
dönemde, -sanatın sonsuz hülyalarını bir 
tarafa bırakarak- kendi sanatının yegâne 
gayesi ve sığınacağı tek yer olarak cemiyeti 
seçmesi, onun milletiyle kurduğu gönül 
bağının bir nişânesidir. Bu nişâne, vatan 
coğrafyası kadar geniş bir yüreğe işte bu 
yüzden sığmıştır. Âkif’in hakikati seslendirdiği 
sanatında doğal olarak, içinde yaşadığı 
zamanı ve zemini yoklayan ve tenkit eden 
bir yön de vardır. Bu yön ise, sanatında 
hiçbir şekilde “süs” ve “gösteriş” batağına 
saplanmadan bütün eserlerinde hikemî bir 
özü dillendirmek suretiyle doğrudan doğruya 
toplumun intibahını hedefleyen ve milletin 
ahlâkına ve azmine hitap eden edebiyat 
anlayışının bir tezahürü olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Âkif vatansever bir mütefekkir olarak, 
doğduğu toprakların günden güne 
kaybından duyduğu derin elem ve ıstırabını 
bütün samimiyetiyle mısralara döker. 
Onun Safahât’ı, Osmanlı Devleti’nin ve 
köklü bir medeniyetin inkırazı sırasında, 

neredeyse günü gününe yazılmış notlar ve 
tarihe düşülmüş ibretli tespitlerle dolu bir 
‘’aynaya’’ benzetilebilir. Bu aynaya akseden 
gölgeler aynı zamanda şairin her şeye 
rağmen yılmadan direnen, asla pes etmek 
istemeyen ve uzak ufukları büyük bir ümitle 
kucaklayan yönünü de sembolize eder 
sanki. Bu yüzden bugünü anlamanın yolu, 
birazda geçmişi idrak etmekten geçer. İşte 
bu yolda faydalanmamız gereken en önemli 
kılavuzlardan birisinin “Safahât” olduğunu 
görürüz. Çünkü Süleyman Nazif’in ifadesiyle 
söyleyecek olursak, ‘’Cemiyetimizin gelecek 
günleri, hiçbir şairimizi Mehmed Âkif kadar 
meşgul ve mustarip etmemiştir.’’ 

Safahât; yakın tarihimizin dikkatli bir 
müşahidi olan Şairin gözüyle, yaşanan 
hayatı, mekânı, kişileri, fikirleri ve idealleri 
gözümüzün önüne seren, hazin ama son 
derece gerçekçi bir portreler galerisi ve 
bir nevi ibretler manzumesidir. Bu zengin 
ve aynı zamanda millete sorumluluklarını 
hatırlatarak uyanık kalmasını öğütleyen 
manzumenin arka planına -Âkif ’in köşe 
bucağına varıncaya kadar adım adım 
gezdiği- İstanbul ve Osmanlı coğrafyası 
neredeyse bütün cihetiyle sinmiştir. 
İlk memuriyet yıllarından başlayarak 
Edirne merkezli Rumeli’ye, Adana 
merkezli Anadolu’ya ve Şam merkezli 
Arap coğrafyasına adım atan Âkif, daha 
sonraki yıllarda çeşitli vesilelerle Mısır-
Necid ve Berlin’in yanı sıra Ankara, 
Kastamonu, Balıkesir, Antakya ve Konya 
gibi şehirlerde de bulunur. Zorunlu bir 
gurbet sayılabilecek yaklaşık 11 yıllık Mısır-
Kahire-Hilvan hayatı ise Şairin çok sevdiği 
İstanbul’un hasretiyle geçen bir gönüllü 
sürgün merkezi sayılabilir. 

Âkif ’in uzun soluklu yürüyüşlerinden 
nasibini alan bu şehirler öteden beri hep 
dikkatimizi çekmekteydi. Bu düşünceyle 
şehir ve mekân merkezli bir Âkif okuması 

yapmak; gittiği her yere uçsuz bucaksız 
gönlünü -ama her şeyden önemlisi 
ideallerini- taşıyan şairin adeta içinde 
yoğrulduğu bu ‘’vatan toprağını’’, yıllar 
sonra onunla birlikte anlama çabası 
olacaktı. Bu yolda, bu coşkun şairin izini 
takip ederek ilerlemek, gürül gürül akan bir 
kültür ve medeniyet coğrafyasını merkeze 
alarak dolaşmak, acısıyla ve sevinciyle bir 
şairi mayalayan gerçeğin çeşitli yönlerini 

görmek, herhâlde okumaların en semereli 
hâli olacaktı. 

Elhâsılı “Âkif’in Şehirleri’’nde gezinmek, 
bu yönüyle bir şairin şahsi coğrafyasına 
ve kronolojisine sığdırılmış büyük ve 
vazgeçilmez bir kitabın sayfalarını aralamak 
anlamına gelecektir. Okumak da zaten bu 
yönüyle aynı kitaba baş eğenlerin zaman ve 
mekân aşan kardeşliği değil midir?

SERGİDE YER ALAN BAZI FOTOĞRAFLAR
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Bilindiği gibi Milli Marşlar bir milletin 
bağımsızlığının sembolüdür ve bu marşlarda 
o milletin yüzlerce yıllık tarihsel geçmişi 
bulunur. Buna rağmen 1789 Fransız Devrimi 
öncesi dünyada milli marş geleneği yoktu. 
Dünyadaki en eski milli marşı 1825’te Milli 
Marş ilan edilen İngilizlerin God Save the 
King/Queen (Tanrı Kralı/Kraliçeyi Korusun 
adlı marştır. Bu gelenek kısa sürede diğer 
devletler tarafından da benimsenmiş 
ve her millet kendine ait bir marş kabul 
etmiştir. Türkler II. Mahmud Dönemi’nden 
itibaren sultanların dönemlerini kapsayan 
Mahmudiye Marşı (1809-1838), Mecidiye 
Marşı (1838-1861), Aziziye Marşı (1861-1876), 
Hamidiye Marşı (1876-1909) ve Reşadiye 
Marşı (1909-1918) gibi marşları törenlerde 
kullanmışlardır. Ancak resmî olarak 
kullanılmış bir milli marş yoktur. 23 Nisan 
1920’de TBMM’nin açılışıyla birlikte daha 
ilk günden itibaren bir milli marş gerekliliği 
kendini hissetmiştir. Bu sebeple Erkan-ı 
Harbiye (Genelkurmay) Başkanlığı Milli 
Eğitim Bakanlığı’ndan milli marş hazırlanması 
için istekte bulunmuştur. Bakanlık derhal 
harekete geçerek 7 Kasım 1920’de milli 
marş için bir yarışma açmıştır. Yarışmaya 
724 şiir müracaat etmiştir. Şiir gönderenler 
arasında Kâzım Karabekir, Kemalettin Kamu 
gibi tanınmış isimler de vardı. Ancak mevcut 
şiirler bakanlık tarafından istenilen duyguyu 
yansıtmadığı için uygun bulunmamıştır. 
Bu esnada Ankara’da bulunan ünlü şair 
Mehmet Akif yarışma sonunda para ödülü 
verilmesini uygun bulmadığından yarışmaya 

katılmamıştır. Durumun öğrenilmesiyle, 
zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 
Akif’i Milli Marş yazmaya ikna etmiş ve Akif 
İstiklal Marşı’nı yazarak bakanlığa teslim 
etmiştir.  Akif’in yazdığı şiir TBMM’de büyük 
heyecana yol açmış ve 12 Mart 1921’de Milli 
Marş olarak kabul edilmiştir.

İnönü Muharebelerinin kazanıldığı 
iyimser ortamda kaleme alınan İstiklal Marşı, 
aynı zamanda Türk Milleti’nin özgürlük 
ve bağımsızlık bildirgesi olmuştur. İstiklal 
Marşı, ortak bir kaderin ürünüdür. Türklerin 
geçmişlerinden aldıkları güçle hiçbir güce 
boyun eğmeyeceklerinin ve her türlü 
saldırıya karşı koyacaklarının taahhüdüdür. 
Tarihin yazıldığı her dönemde büyük 
badireler atlatmış Türk milleti yine bir dönüm 
noktasında bulunmaktadır ve milli birlik ve 
bütünlükle her türlü güçlüğün üzerinden 
gelmeye devam etmektedir. 

Bu sempozyum, Türk milletinin ortak 
mutabakat metni olması sebebiyle İstiklal 
Marşı’nı ve onu ortaya çıkaran siyasi ve 
tarihsel şartları akademik düzeyde tartışma 
imkânı sağlamayı hedeflemektedir. 2021 
yılı İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
olması sebebiyle 27-31 Ekim 2021 tarihinde 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda 
aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

KONULAR

İstiklal Kelimesinin Anlamı, Tarihsel ve Felsefi 
Boyutları 

İstiklal Marşı Döneminde Devlet, 
Ekonomi, Edebiyat ve Siyaset

İstiklal Marşı’nın Kavramları
İstiklal Marşı ve Kimlik
İstiklal Marşının Edebî Yönü
İstiklal Marşı’nın Musiki Yönü
Ortak Mutabakat Metni Olarak İstiklal 

Marşı
Tarih Boyunca Türk Marşları
Dünyada Milli Marşlar ve Türk İstiklâl 

Marşı
İstiklal Marşı ve Dönemin Simaları
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif 
Mehmet Akif’in Kimliği ve İstiklal
Milli Mücadele
Milli Mücadele ve Dünya
Milli Mücadele Döneminde Burdur’da 

Askerî ve Siyasî Gelişmeler
Milli Mücadele’ye Destek Veren Kişiler

Sempozyum

İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı temalı 3. 
Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu 
MAKÜ Lavanta Tepesi Otel’de AK Parti Genel 
Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 28 Ekim 
2021 Perşembe günü gerçekleşmiştir.

Sempozyum açılışı öncesi MAKÜ Öğr. 
Gör. Ozan Güvendi’nin küratörlüğünü 
üstlendiği “Renklendirilmiş Fotoğraflarıyla 
Mehmet Akif Ersoy Sergisi” gezilmiş 
ve sempozyum açılışına geçilmiştir.  
Sempozyum açılışına Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, Eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, 
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Milletvekili 
Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz, Rektör Prof. Dr. Adem 

Korkmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. H. İlker Çarıkçı, il protokolü, 
akademisyenler ve basın mensupları 
katılmıştır. 

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan 
sempozyumda, üniversite tanıtım film 
gösterimi ve ardından Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanan “Burdur Suiti” isimli müzik dinletisi 
gerçekleştirilmiştir.

Müzik dinletisinden sonrası Rektör 
Prof. Dr. Adem Korkmaz, Milletvekili Bayram 
Özçelik, Burdur Valisi, Ali Arslantaş konuşma 
yapmıştır. Açış konuşmalarının ardından 
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 
Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
“Açılış Konferansı” ile sempozyumun startını 
vermiştir. 

Sempozyum 28-29 Ekim günleri 4 
farklı salonda yoğun biçimde sürmüştür. 
Sempozyumda 24 oturumda 144 katılımcı 
124 bildiri sunmuştur. Katılımcıların 92’si 40 
farklı üniversiteden Türkiye’den, 52’si 25 farklı 
ülkeden yurt dışından katılmıştır.  28 Ekim 
akşamı Burdur halk kültüründen esintilerin 
sunulduğu sosyal program, 29 Ekim 
akşamı Cumhuriyet Bayramı Gala Yemeği 
ve Programı, 30 Ekim’de ise Burdur’un 
Gölhisar İlçesinde bulunan Kibyra Ören Yeri, 
Gölhisar Millet Parkı ve Dünyaca ünlü Salda 
Gölü’ne gezi düzenlenmiştir.  31 Ekim’de ise 
konuklarımız Burdur’dan ayrılmışlardır.

Sempozyumu müteakiben derhal 
sempozyum kitabı basım işlemlerine 
başlanmış olup ve basım işleri Aralık 2021’de 
tamamlanmıştır.

III. ULUSLARARASI MEHMET AKİF ERSOY 
SEMPOZYUMU: İSTİKLAL MARŞININ 

KABULÜNÜN 100. YILI ÖZEL SEMPOZYUMU
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Mehmet Akif Ersoy’un “Cenk Şarkısı”, 
“Bana Sor” ve “Uyan” şiirleri üniversitemiz 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeki Nacakcı, Prof. 
Dr. H. Seval Köse ve Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin 
Canbay tarafından bestelenmiştir. Bu 
çalışmada ele alınan “3 şiir 3 beste” “İstiklal 
Marşı’nın Kabulünün 100.Yılında Mehmet 
Akif Şiirleri Nağmelerle Buluşuyor” başlıklı 
proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Proje ile Akif’in şiirlerindeki anlam ve ifade 
zenginliğinin müzik yoluyla Asım’ın Nesli’ne 
aktarılması amaçlanmıştır.

“BANA SOR” 

Proje kapsamında Safahat’ta 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,
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. 

AKİF ŞİİR BESTELERİ*

* Bu metin …. Yer alan Zeki Nacakcı & H. Seval Köse & Alattin Canbay, “Âkif’ten Asım’ın Nesline 3 
Şiir 3 Beste”

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.

Aranağmeden 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. 
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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.

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. 

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 18 Şubat 1915 
tarihinde on kıta olarak yazılmış “UYAN” 
şiiri Zeki Nacakcı tarafından 4 kıta olarak 
bestelenmiştir.

 “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)”.

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.

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?

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)
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CENK ŞARKISI

Sebîlürreşâd Cerîde-i İslâmiyyesinin kahraman askerlerimize armağanı

Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları! 
Kahraman evlâdım, uğurlar ola. 

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
“CENK ŞARKISI”

Proje kapsamında Safahat dışı şiirlerden 17 
Ekim 1917 tarihinde on kıta olarak yazılmış 
“Cenk Şarkısı” Alaattin Canbay tarafından 
bestelenmiştir. 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. Ömer Rıza Doğrul, baskıya hazırladığı 
Safahat’ta Cenk Şarkısı adlı manzumeye 
“Balkan Harbi Münasebetiyle yazılmıştı” 
dipnotunu koymuştur. 

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. 

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; 

Proje kapsamında “100. Yıl Anısına Mehmet 
Akif’e Armağan” başlığıyla bestelenen Cenk 
Şarkısı şiiri, 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. Coşkulu 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. 
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Merkezimiz Mehmet Akif Ersoy, dönemi, 
yakın çevresi; Türk Eğitim Tarihi ve 
Darülfünûn’a ait çok sayıda orijinal belgeyi 
2020 ve 2021 yılları içerisinde satın alma 
yoluyla üniversitemiz kütüphanesine 
kazandırmıştır. Bu bağlamda üniversite 
rektörümüz Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Karaca ve 
Akif çalışmalarının gönüllü destekleyicisi 
koleksiyoner işadamı Mehmet Ruyan Soydan 
merkezimize güçlü destek vermişlerdir.

Temin edilen belgeler derhal tasnif 
edilmiştir. Belgelerin üniversitemiz demirbaş 
kayıt işlemleri yoğun biçimde sürmektedir. 
Belgeler kayıt işlemlerinin ardından tüm 

araştırmacıların erişimine açılacaktır. Bu 
yüzen öncelikle Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) Arşivi oluşturulmuş 
ve Arşive genel olarak MA  (MAKÜ Arşivi )
kodu verilmiştir. Ardından aşağıdaki kodlar 
oluşturularak tasnif edilmiştir.

Şimdilik mevcut belgelerin tamamı XIX. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk yarısına 
aittir. Belgeler diploma, şehadetname, 
aile mektupları, atama kararlara, öğrenci 
belgeleri, çeşitli kademelerdeki öğrenci 
sınav evrakı, diploma denklik dilekçeleri, 
okula kabul başvuruları, öğrenci fotoğrafları, 
maaş cetvelleri, iyi hal kâğıtları, ikametgâh 
ilmühaberlerlerden oluşmaktadır. 

1- İstiklâl Marşı Besteleri İpek Mendil
Tasarım ve Basımları

İstiklâl Marşı’nın 100. Yıl hatırası olarak 
hazırlanan bestelerin kapakları temalı 
ipek mendiller koleksiyonu, hem içeriği 
hem de yapılış şekliyle tek olma özelliğine 
sahiptir. Numaralandırılmış 100 adet ipek 
mendille sınırlıdır. Medine ipeği kumaşı 
üzerine tıpkıbasımı yapılan kapakların 

MAKÜ ARŞİVİ OLUŞTURMA

Arşivimizde yer alan tasnifler ve belge adetleri

Tasnif Adı Belge Adedi
MA. A (Akif ) 25
MA. AD (Adliye) 7
MA. AEB (Ali Ekrem Bolayır) 114
MA. AS (Askeri) 4
MA. E (Eğitim) 558
MA. F (Fotoğraf ) 2
MA. HH (Hüseyin Hilmi Paşa) 6
MA. HST (Hamdullah Suphi Tanrıöver) 11
MA. H (Hariciye) 2
MA. K (Kartpostal) 5
MA. M (Müteferrik) 67
MA. N (Nüfus) 12
MA. NK (Namık Kemal) 12
MA. RM (Rıfat Menemenlizade) 89
MA. S (Sağlık) 3
MA. TE (Tevfik) 27
Osmanlı Dönemine Ait Muhtelif Yazma 12
Toplam 956

DİĞER ÇALIŞMALAR

orijinalleri Mehmet Ruyan Soydan’ın 
kişisel koleksiyonundan alınmıştır. İpek 
mendillerin kenar işlemeleri ve Osmanlıca 
numaralandırılmaları Beyoğlu Refia Övüç 
Olgunlaşma Enstitüsü Nakış Atölyesinde 
Tülay Aydoğan danışmanlığında tamamen el 
işçiliği ile nakşedilmiştir.  
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2- Pul Tasarımları

İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. yılı 
anısına yapılan Kişisel Pul tasarımı oldu. 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. 
Gör. Ozan Güvendi tarafından tasarımı 
yapılan pul çalışması iki ayrı çalışma halinde 
gerçekleştirildi.

Filatelist ve koleksiyonerler 
tarafından büyük heyecanla karşılanan 
pul tasarımlarında Mehmet Akif Ersoy’un 
portreleri ile “10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal” 
yazısı yer alıyor. Her birinden 1000’er adet 
basılan pullar 9 Mart 2021 tarihi itibariyle 
kullanıma girdi.
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4- İstiklâl Marşı 100 Yaşında Tweet 
Etkinliği

İstiklâl Marşımızın kabulünün 100’üncü 
yılında ülkemizde bulunan üniversiteler 
sosyal medya üzerinden etkileşime geçti. 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 
başlattığı paylaşım çığ gibi büyüdü. 
Bağımsızlığımızın manifestosu olan İstiklal 
Marşı etkileşimli olarak üniversitelerin sosyal 
medya hesaplarından paylaşıldı. 

Sosyal medya platformu Twitter 
üzerinden MAKÜ’nün ‘Korkma’ paylaşımına 
cevap yazan üniversitelerde resmi 
hesaplarından İstiklal Marşının birer mısrasını 
birbirlerine cevap olarak yazdı.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en 
zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme 
aldığı ve Türk milletinin hissiyatını yansıtan 
İstiklal Marşının 100. yılı kapsamında MAKÜ 
öncülüğünde başlatılan bu etkinlik sosyal 
medya takipçileri tarafından da beğenildi 
ve paylaşımlar sosyal medya platformunda 
binlerce kişiye ulaştı.

Ülkemizin dört bir tarafından 42 
üniversitenin katılımıyla sosyal medya 
üzerinden gerçekleştirilen etkinlik tüm 
Türkiye için anlamlı olan bugünde birlik ve 
beraberlik mesajları verdi. 

3- Zarf Tasarımları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
Ozan Güvendi tarafından tasarımı yapılan 
İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı anısına 
İlk Gün Zarfı, Akif külliyatında önemli 

bir koleksiyon parçası olmaya şimdiden 
aday. 250 adet bastırılan zarf, filatelist ve 
koleksiyonerlerde büyük heyecan  
uyandırdı. 
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5- Mehmet Âkif Ersoy Kabir Ziyaretleri

Üniversitemiz kurulduğu yıldan itibaren 
üniversitemiz rektörlüğünde bir heyetin 
Âkif’in ölüm günü olan 27 Aralık’ta kabrinin 
bulunduğu Edirne Kapı Şehitliği’ndeki anma 
törenlerine katılmaları bir gelenek halini 
almıştır. Salgın döneminde de bu gelenek 
bozulmamıştır.

İstiklal Marşı›mızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy, vefatının 84 ve 85. ölüm yıllarında 
da mezarı başında anılmıştır. 84. Yıl anma 
töreninin gerçekleştiği 27 Aralık 2020’de 
salgın sebebiyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı 
törene, 27 Aralık 2021’de gerçekleştirilen 
85. Yıl anma törenlerine Asım’ın Nesli MAKÜ 

84. Yıl Törenleri

öğrencilerinin de katıldığı anma törenine 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Burdur Valisi 
Ali Arslantaş, Burdur Milletvekili Bayram 
Özçelik, Mehmet Akif Ersoy’un Torunu Selma 
Argon ve protokol üyeleri katıldı. Edirnekapı 
Şehitliğindeki anma programı saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Törende daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu. 
Program İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve 
tüm şehitler için yapılan dualar ile devam 
etti. Yapılan duanın ardından Rektör Prof. 
Dr. Adem Korkmaz ve protokol tarafından 
karanfil bırakıldı.



105104

85. Yıl Törenleri
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6- Röportaj ve Beyanatlar

6.1- TRT İstanbul Radyosu Röportajı (Adem 
Korkmaz)

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz 30 Aralık 2021 
TRT İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan 
Coğrafya’dan Vatana adlı programa katılarak 
İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılında 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

6.2- TRT Haber Röportajı (Zafer Gölen)

Merkez Müdürü Prof. Dr. Zafer Gölen İstiklâl 
Marşı’nın Türk Millî Marşı kabul edilmesinin 
100. Yılı dolayısıyla 12 Mart 2021’de merkez 
ve merkez bünyesindeki orijinal belgeleri 
tanıtan bir röportajla TRT Haber Canlı 
yayınına katılmıştır.
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6.3- Bilim Sanat Bülteni Röportajı (Zafer Gölen)
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6.4- TRT Antalya Radyosu Akdeniz’in Sesi 
Programı  (Canan Olpak Koç)

TRT Antalya Radyosu Akdeniz’in Sesi 
programında 14 Mart 2021 tarihinde Merkez 
Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Canan 
Olpak Koç ile İstiklal Marşımızın ve Mehmet 
Akif Ersoy’un kültürümüzdeki yeri ve önemi 
hakkında bir konuşma yapmıştır.

6.5- BBN Türk Programı Konuk (Canan 
Olpak Koç)

Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Canan Olpak Koç 30 Nisan 2021 tarihinde 
BBNTÜRK kanalı Öğle/Arası programına canlı 
yayın konuğu olarak katılmış ve programda 
Milli Marş ve Mehmet Akif hakkında bilgiler 
vermiştir.
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6.6- TRT Avaz Kültür Sanat Avaz Programı 
Konuk (Canan Olpak Koç)

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Canan 
Olpak Koç 13 Kasım 2011 tarihinde TRT Avaz 
kanalında “Kültür Sanat Avaz” programının 
konuğu oldu. Koç, programda Mehmet Akif 
ve Türk Dünyasına Etkileri üzerine bilgiler 
vermiştir.

6.7- TRT Radyo 1 Kültürel Pencere Programı 
(Canan Olpak Koç)

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Canan 
Olpak Koç 31 Aralık 2021 tarihinde TRT 
Radyo 1 Kültürel Pencere programına 

konuşmacı olarak katılmıştır. Koç, 
konuşmasında Mehmet Akif hakkında 
aydınlatıcı bilgiler vermiştir.

7- 100. Yıl Logo Çalışmaları

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Sanat 
ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Murat 
Kara ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Öğr. Gör. Ozan Güvendi tarafından İstiklâl 
Marşı’nın Kabulünün 100. Yılında kullanılmak 
üzere logo tasarımları yapılmıştır.  Bir 
numarada yer alan logo üniversitemiz resmî 
yazışmalarında 2021 yılı boyunca antet olarak 
kullanılmıştır.

8- Hakkın Sesi Mehmet Akif Şiir Dinletisi

Üniversitemiz Osmanlı Kültür ve 
Medeniyetleri, MAKÜ Uluslararası Öğrenci, 
Şiir, Türk Halk Müziği,  Kültür ve Sosyal 
Araştırmalar ve Gönüllü Ol topluluklarının 
öncülüğünde Konferans ve Sergi Salonunda 
21. 12.2021 Salı günü saat 20.00’de 

“Hakkın Sesi Mehmet Akif Şiirleri Programı” 
düzenlenmiştir. Programa konuk olarak 
Şair İbrahim Sadri ve ekibi katılmıştır. 
Dinleyicilerin yoğun ilgisine mazhar olan 
programda duygu dolu anlar yaşanmıştır.
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9- Mehmet Akif Ersoy ve Safahat Dersleri

2021-22 Akademik Yılı itibariyle “Mehmet Akif 
Ersoy ve Dönemi” ve “Safahat Okumaları” adlı 
iki seçmeli ders Üniversitemiz ders havuzuna 
eklenerek 2021 Güz Dönemi itibariyle 
okutulmaya başlanmıştır. Her iki ders de 

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Canan 
Olpak Koç tarafından verilmektedir. Mehmet 
Akif Ersoy ve Dönemi dersini 79 öğrenci, 
Safahat Okumaları dersini ise 40 öğrenci ders 
olarak almıştır.

10- Bağışlar

10.1- Mehmet Ruyan Soydan Bağışı

Mehmet Ruyan Soydan
1963 yılında Kahramanmaraş 

(Elbistan)’da doğdu. 1984 yılında Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında 
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü 
muavinliği imtihanını kazanarak başladığı 
mesleğinde yetki ve yeterlik imtihanlarını 
müteakiben 1989 yılında Gelirler 
Kontrolörlüğü’ne atandı. 10 yıl kadar mezkûr 
vazifede bulunduktan sonra görevinden 
istifaen ayrılarak, özel sektörde bir müddet 
malî koordinatör olarak çalıştı. 1996 yılında 
başladığı Yeminli Malî Müşavirlik mesleğini 
İstanbul’da sürdürmektedir. 

Halen, Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at 
Vakfı Başkan vekili, MAKÜ Mehmet Âkif Ersoy 
Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 
ve İstanbul Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti 
üyeliğinde bulunmaktadır. 

Mehmet Ruyan Soydan, merkezimiz 
kurulduğu günden bu yana sayısız sergi 
malzemesi, tablo, kitap, broşür gibi 
malzemeleri bağışlamışlardır. Mehmet Akif 
ile ilgili çalışmalarımızın vazgeçilmez teşvik 
edicisi ve yardımcısıdır. Kendisi hayatını 
Mehmet Akif araştırmalarına gönüllü adamış 
biridir. Bu yüzden okuyucularımızın onu daha 
iyi tanıması için aşağıda 2020 Mart ayında 
Nadirkitap blog adına kendisi ile yapılmış 
söyleşinin tam metnini koymayı tercih 
ettik. Söyleşi okunduğu zaman ne demek 
istediğimizin daha kolay anlaşılacağını 
düşünmekteyiz.

ÂKİF KOLEKSİYONUN HİKÂYESİ1

Söyleşi: Ayşe ADLİ2

Ortamın verdiği ipuçlarından yola çıkarak 
Mehmet Ruyan Soydan’ın mesleği hakkında 
tahmin yürütme şansınız yok. Üç duvarı 
kitaplıklarla kaplı odanın kalan boşlukları 
Şerif Muhittin Targan imzalı bir resim, hat 
ve ebru tabloları ve yakın tarihlere kadar 
kullanılıyor olsa da bugün artık ‘antika’ vasfı 
kazanmış çeşitli objelere ayrılmış. Ama kısa 
bir mesai; ortama tek bir ismin, Mehmed Âkif 
Ersoy’un hâkim olduğunu anlamaya yetiyor. 
2000’lerin başlarına kadar Mehmed Âkif’in 
Ruyan Bey’in hayatındaki yeri ve anlamı 
hemen hepimizinkiyle aynı. İstiklâl Marşı şairi 
olmasının yanısıra vatanperver ve ahlâklı bir 
insan olmasından kaynaklı bir saygı besliyor 
Âkif’e karşı. Ancak 2002 senesinin son aylarında 
yaptığı Mısır seyahati yeni bir başlangıca 
vesile oluyor. Geçtiğimiz 18 yılda bütçesinin 
ve mesaisinin önemli bir kısmını işgal eden 
Mehmed Âkif koleksiyonunu Ruyan Bey’den 
dinliyoruz.

Koleksiyonunuz ilk parçasını ne zaman aldınız?

2003 yılında. 2002’nin sonlarına doğru Mısır’a 
gitmiştim. Suriyeli sanat tarihçisi ve mecânin-i 
kütübden bir arkadaşın evinde kaldım. Ev 
değil, kütüphaneydi sanki. Her yer kitap, 
koltukların üzeri, gardrobun içi dâhi kitap 
doluydu. Hüsn-i hatlar, tablolar, eski vesikalar. 
Günler boyu süren sohbetlerimizde bize 
kitaplarını anlatıyor, Müteferrika baskılarını 
gösteriyor, tâ 1500’lerde basılmış kitaplar 
getiriyordu. Birkaç gün kaldım ve ilk kitap 
virüsünü orada kapmıştım. O seyahatimizin 

1  “Nadir Kitap Sohbetleri” bloğunda, Mart 2020 tarihinde kısmen kısaltılmış haliyle yayınlanan bu söyleşi tam metin olarak 
buraya alınmıştır. (https://www.nadirkitap.com/ruyan-soydan-roportaji-blog39.html)

2 Gazeteci - yazar



123122

hatırası olarak Cemaleddin Afgani’nin orijinal 
bir fotoğrafı ile dönmüştüm. Ben eskiden de 
kitap okumayı severdim, arada alırdım ama 
kitaplık oluşturacak boyutta değildi. Lâkin 
arkadaşımın evinde gördüklerim çok farklı 
şeylerdi.

Sahafiye değeri olan kitaplar mı alırdınız 
önceden?

Hayır, güncel kitaplar alıyordum. Biriktirmek 
gibi huylarım yoktu, okuduktan sonra 
başkalarına veriyordum. Fakat Mısır’da 
gördüğüm manzara çok hoşuma gitmişti. 
O arkadaşım kitapları sahaflardan aldığını 
söylemişti. İstanbul’a dönünce bu hevesle ilk 
defa Kadıköy’deki sahaflara gittim. 2003’ün 
başlarıydı. İlk girdiğim sahaf dükkânı da hiç 
unutmuyorum İmge Sahaf idi, o zamanlar 
şimdiki dükkânın karşısında bulunuyorlardı. 
Rafları karıştırırken Mithat Cemal Kuntay’ın 
“Mehmed Âkif” kitabını gördüm. Sahaflardan 
aldığım ilk kitap budur. 

Mehmed Âkif toplamak niyetiyle mi aldınız?

Hayır! O zamanlar Âkif’i herkes kadar tanıyıp 
seviyordum. İstiklâl Marşı’mızın şairi, ahlâklı 
bir adam ama hakkında bundan fazlasını 
bilmiyordum. 

Kitabın sahafiye kıymeti var mıydı?

İlk baskısıydı. Sahafiye değere sahip bir 
kitabım olsun hevesiyle almıştım. Bir çırpıda 
okumuştum. İşte o kitap beni hem Mehmed 
Âkif’e müptela etmişti hem de sahaflara 
müdavim eylemişti. Çünkü Midhat Cemal’in 
üslubu çok hoşuma gitmişti. Anlatım tarzı, 
Âkif’i yansıtma biçimi, kendisiyle alay 
edercesine Âkif’le çekişmesi... Âkif’in ahlâklı 
duruşu çok etkiledi beni. Bilmediğimiz, 
tanımadığımız bir insan... Hayatta 
görmediğimiz peygamberî bir ahlâka sahip! 
O kitaptan sonra Âkif’le ilgili diğer kitapları 

da almaya başladım. Eşref Edib’in, Hasan Basri 
Çantay’ın, Fevziye Abdullah Tansel’in kitapları 
vesaire. Alıp alıp okuyordum. Sahaflara 
çoğunlukla Şaban Karataş’la beraber 
giderdik (Kahire’ye de beraber gitmiştik, 
kaderin cilvesi şimdi de Kahire’de Milli Eğitim 
Müşaviri olarak bulunuyor), O bir gün, “Âkif’le 
ilgili bütün kitapları aldın herhalde?” diye 
sormuştu. Saydım, 35 kitap olmuş. O rakamı 
unutmuyorum. 

Başladıktan ne kadar sonra saymıştınız? 

Birkaç ay sonra. 

Okuduğunuz kitapların tamamını sahaflardan 
mı almıştınız?

Tabii, çoğu eski baskı kitaplar, o zamana 
kadar hemen hepsini sahaflardan aldım. 
Sahafların ortamı da hoşuma gitmişti.

Nerelere gidiyorsunuz?

Kadıköy! Başka bir yer bilmiyorum henüz. 
Şaban Bey’e 35 kitap aldığımı söyleyince, 
“Tamamını almışsın, belki birkaç tane 
kalmıştır.” demişti. O günden beri topluyorum 
hâlâ bitiremedim... Yavaş yavaş çerçeve 
genişledi tabii. Sadece kitapla sınırlı kalmadı. 
Sonra, kim olduğunu şu an itibariyle 
hatırlamadığım birisi bir “Âkif ilk gün zarfı” 
hediye etmişti bana. İlk defa görüyordum ve 
çok hoşuma gitmişti. Öylece kalmıyor tabii, 
başka var mı diye araştırmaya başladım. 

Artık “koleksiyon yapıyorum” diyorsunuz 
herhalde! 

Yok, hayır! Sadece hoşuma gittiği için 
alıyordum. İstanbul tarafına geçtikçe 
Cağaloğlu’nda sahaf İbrahim Kalkancı’ya da 
uğrardım. Ona “bana Âkif fotoğrafı bulabilir 
misin” demiştim. Bir gün çekmeceyi açıp bir 
fotoğraf uzattı. Böylelikle ilk fotoğrafını da 
edinmiş oldum. 

İstenen rakamlar size makul geliyor muydu?

Bazen makul oluyor bazen olmuyor ama 
Âkif’le ilgili kitapların ve evrakların fiyatları 
yüksek değildi. Yine o yıllarda ilk imzalı Âkif 
kitabına, Ankara Müzayede’nin kataloğunda 
rastlamıştım. Ama müzayedeye nasıl 
katılmam gerektiğini bilmiyordum. Sahaf 
Bahtiyar İstekli’den rica ettim, o aldı. 70 
liradan çıkmıştı müzayedeye, o rakamdan alıp 
getirmişti bana. Benden başka kimse talip 
olmamış. Hem de son Mekke-i Mükerreme 
Emiri Ali Haydar Paşa’nın kardeşi Şerif Cafer 
Paşa’ya ithaflı ve imzalı bir nüshaydı. Hayli 
mütevazı bir rakam… 

Fiyatlar hâlâ o seviyede de mi?

Değişti, seneler içinde yükseldi tabii. En son 
bir müzayedede imzalı bir Safahat nüshası 
hayli yüksek bir meblağa satılmıştı  
galiba. 

Sizden başka Âkif koleksiyoneri var mıydı?

O sıralar var mıydı bilmiyordum. Yusuf 
Çağlar’ın elinde Âkif’le ilgili evraklar 
olduğunu sonraları öğrenmiştim. Son 
zamanlarda Eraslan Güzel Bey, diğer 
koleksiyonları arasına Âkif’le ilgili eserleri de 
kattı. Malatya’dan Doç. Dr. Mehmet Aslan 
Bey’de aramıza katıldı. İnşallah koleksiyonları 
her gün biraz daha zenginleşecektir. Ben 
de tulumbaya su koymak bâbından bu 
arkadaşlarımı teşvik ediyorum.

Aranızda bir rekabet olması beklenirken 
dayanışmadan söz ediyorsunuz. Bu normal mi?

Rekabet yol arkadaşlığı demektir. Tek başına 
yol çekilmez, yol arkadaşlığı güzeldir. 

Bir malzemeye birden fazla kişi talip olduğunda 
fiyat yükselmiyor mu?

Yükselsin! Onun olsun. Benim için önemli 
olan o malzemenin gün yüzüne çıkması. 

Bende olması şart değil. Bende olsa 
ne olacak? Mîrî malı işte, herkese açık. 
Gözettiğim tek bir şey var, alıp saklanmasın. 
Ben koleksiyoner de değilim zaten. 
Koleksiyonerleri çok severim, takdire şayan 
insanlar. Onlar sayesinde tarihin, kültürün 
kılcal damarlarından haberdar olunuyor. 
Bir konu hakkında bilgi ve ilgi sahibi olan, 
o konuyu en ince detayına kadar araştıran 
ve biriktiren kişilere koleksiyoner denebilir. 
Ben öyle birisi değilim. Benimki rastgele 
biriktirmekten mütevellit bir koleksiyon oldu. 
Üst üste birikti, birikti, koleksiyon haline geldi. 
Şahsi koleksiyonum gibi de bakmıyorum 
hadiseye. Sadece, Âkif’in irfanının ve ahlâkî 
mücadelesinin tanınmasını, bilinmesini ve 
bunların bir nebze dâhi olsa topluma sirayet 
etmesini istiyorum o kadar. Bunun için de 
sağda solda dağınık vaziyetteki malzemeyi 
bir araya toplamaya çalışıyorum. Elimde 
Âkif’in resminin, mektubunun, el yazısının ya 
da evraklarının olması da hoşuma gitmiyor 
değil, o ayrı mesele. 

Mektup da var yani...
Evet, bugün itibariyle elimde Âkif’in 

elliden fazla mektubu bulunuyor. Bunlardan 
ilk aldığım mektup çok heyecan verici idi. Bir 
gün Kafkas Pasajı’ndan Celal Bey (Gözütok) 
telefon ederek elinde bir tane Âkif‘in 
mektubu olduğunu söylemişti. 

Osmanlıca okuyabilir muydunuz?

Çok iyi değil, heceleyerek yanlış-doğru 
okuyordum. Büyük bir heyecanla gittim. 
Şerif Muhittin Targan’a yazılmış bir mektup, 
zarfıyla beraber. İlk defa böyle bir şey 
geçiyordu elime. Gözü kapalı aldım. Sonra 
bir de kâğıt çıkardı, iki yaprak. Âkif’in 
şiirleri yazılı. “Bu da var ama Âkif’in yazısı 
olup olmadığını bilmiyorum” dedi. Onu da 
satmasını istedim. “Satamam, “zirâ bunun 
Âkif’in olup olmadığını bilmiyorum, henüz 
araştırmadım” dedi. Israr ettim, Âkif’in olmasa 
dahi almak istediğimi söyleyince, “satmam, 
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lâkin mektubu alın, bu da hediyem olsun.” 
diyerek bana hediye etmişti.

Safahat’ta yer alan şiirlerden biri miydi?

Evet, Abbas Halim Paşa için yazdığı “Bir Ariza” 
şiiri. Sonra Beşir Ayvazoğlu o yazının Âkif’e 
ait olduğunu tespit etti. Aynı metni 1950’li 
yıllarda Nevzat Ayasbeyoğlu’nun oğlu Sabit 
Ayasbeyoğlu bir dergide  
yayınlamış.  

Bu işin hobi olmaktan çıktığını ne zaman fark 
ettiniz?

O yıllarda artık yavaş yavaş çıkıyordu. Ne 
bulduysam aldım. Arkadaşlarımla birlikte 
sahaflara gittiğimizde bütün rafları teker 
teker elden geçiriyorduk. Müthiş bir açlık 
vardı. 

Sadece Âkif mi alıyordunuz?

Hayır, okumak için tarih kitapları da alıyorduk. 
Hesap kitap arasında gömülüp kalmayalım 
diye ilgimizi çeken kitapları buldukça aldık 
ama Âkif’leri kaçırmamaya çalışıyordum. 
İki sayfalık bir risale dahi olsa benim için 
önemliydi. 

Çok malzeme çıkıyor muydu?

Bir hayli kitap vardı. Ben sıfırdan başladığım 
için hepsi benim için kıymetliydi. Sağ olsunlar 
sahaflar çok desteklediler. Hepsini minnetle, 
bazılarını da rahmetle anıyorum. Aramızdan 
ayrılanlar da oldu. Mesela Sami Bey (Önal), 
üst katına kimseyi kolay kolay çıkarmazdı. 
Bize açıktı orası, seçip seçip alıyorduk. Bir gün 
bir koli getirdi. Eşref Edip’ten kalma evrakla 
dolu bir kutu; “İçinde Âkif’in mektupları da 
vardı, onları sattım. Bir bak, hoşuna giden 
olursa al!” dedi. Eşref Edip bir zamanlar, 
Manastırlı Hasan Paşa’nın torunlarının 
Mısır’daki bir araziyle ilgili davalarını takip 
etmiş, çoğu onlara dair yazışmalardı. Bir 

baktım, kâğıtlar arasında bir mektup duruyor, 
bizâtihi Âkif’in yazısı, artık tanıyordum. 
Emin olmak için kendisine gösterdim. 
Eline aldı, baktı, baktı, “Efendim, bu da sizin 
kısmetinizmiş” dedi. Ağır ağır konuşurdu; “Ben 
yok zannediyordum, sizi bekliyormuş.” diyerek 
gülmüştü. Sonradan anladım ki bu mektup, 
(muhtemelen) Âkif’in hayattayken yazdığı 
son mektup imiş. Türkiye’ye dönmeden bir 
iki ay kadar evvel yazılmış. Eşi İsmet Hanımı 
gemi ile İstanbul’a göndermiş, Eşref Edip’ten 
onu karşılamasını istiyor. Âkif’in bu tarihten 
sonraki tarihlere ait bir mektubuna henüz 
rastlamadım.

Mektupta kendisinin de geleceğini söylüyor 
mu? Öyle bir planı var mı?

Henüz yok herhalde ki, o konudan hiç 
bahsetmiyor. Bir iki ay kadar sonra da kendisi 
dönüyor. 

Eşref Edip dosyasının tamamını aldınız mı?

Hayır, o zaman almadım. Sadece mektubu 
almıştım, o bana yetti. Hani Yunus, “Ballar 
balını buldum, kovanım yağma olsun!” diyor 
ya, onun gibi mektubu bulunca diğerlerini 
gözüm görmedi. 

O sarhoşluk ne kadar sürdü?

Bir müddet sürdü. Emin olun dosyanın 
tamamını almadığıma belki de aylar sonra 
pişman oldum ama iş işten geçmişti. Tekrar 
gidip “hepsini bana ver” demeye çekindim. 
Toplu halde satmak istemeye de bilirdi. 
Sahaflar her zaman teker teker satmayı tercih 
ederler. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
Sami Bey vefat etti. Kitaplarını Ankara’dan 
Anadolu Sahaf’ın sahibi Ali Gökhan Tuğ 
almıştı. O dosya duruyormuş. “Bulabilirsem 
gönderirim” dedi. Bir müddet sonra buldu ve 
hepsini bana gönderdi.

Koleksiyonunuz Âkif’in kitapları ve evrakı 
dışında neleri kapsıyor? 

Öncelikle onunla ilgili olan her şey. 
Yaka kartından resimlere, broşürlerden 
kartvizitlere, hususi eşyalarından çevresine 
kadar her şey.. Diğer taraftan, Âkif tek başına 
Âkif değildir. Onu Âkif yapan çevresidir 
ve onu anlayabilmemiz için bu çevreyi 
tanımamız gerekir. Babasından, annesinden, 
hocalarından tutun da arkadaş çevresine 
kadar herkes çok önemli. Hatta benim 
için çekiştiği insanlar, muarızları dahi çok 
önemli. Dolayısıyla, Âkif’le birlikte çevresi de 
bizi fazlasıyla ilgilendirmektedir. Onu hem 
meslek hayatında hem dost meclislerinde 
hem de edebiyat dünyasında sosyal, çevresi 
çok geniş, itibarı yüksek bir insan olarak 
görüyoruz. Arkadaşlarımız geçen sene “Âkif’in 
Dostları” adlı 42 kitaptan müteşekkil bir proje 
gerçekleştirmişlerdi. O çalışma esnasında 
gördük ki, Âkif’in en yakınında kırkı aşkın 
yakın dostu var. Sadece birinci halkadaki 
isimlerden bahsediyorum. Üzerinde 
çalışıldıkça sayısı artıyor, bu sayı 200’e kadar 
çıkacak gibi görünüyor. İşte Âkif’in bu 
yakın çevresiyle ilgili her şeyi bu çerçevede 
mütalaa ediyoruz. Abdürreşid İbrahim’den 
Şerafettin Yaltkaya’ya kadar geniş bir çerçeve. 

Topladığınız malzeme arasında annesiyle, 
babasıyla ilgili yeni bilgi var mı?

Maalesef yok. Sadece babasının Fatih 
müderrislerinden İpekli Tahir Efendi 
olduğunu biliyoruz. Ötesi yok. Müfit 
Yüksel bir ara Âkif’in dedesinin Arnavutça 
Mevlid’ini bulduğunu söylemiş. Arnavutluk’ta 
basılmış bir kitaptan bahsediyor. Ama Âkif, 
dedesinden ‘okuma yazma bilmeyen yarı vahşi 
bir Arnavut’ diye bahseder. Babasının, böyle 
bir babanın evladı olarak ulemâ pâyesine 
kadar yükseldiğini anlatır. O yüzden ben çok 
ihtimal veremedim. Eğer öyleyse hakkında 
bildiğimiz çok şey değişir. 

Yakın çevresinden koleksiyona dâhil ettiğiniz 
isimler kimler?

İlk aklımıza gelenleri sayacak olursak; Midhat 
Cemal, Eşref Edip, Tahirül Mevlevi, Hüseyin 
Kâzım Kadri, Babanzâde Ahmed Naim, 
Abbas Halim Paşa, Sait Halim Paşa, Elmalılı, 
Aksekili, İzmirli İsmail Hakkı, Şemseddin 
Günaltay, Ispartalı Hakkı, Hasan Basri, Ömer 
Rıza, Abdülaziz Câviş, Abdürreşid İbrahim, 
gibi birçok dostu, 40’a yakın insan var yakın 
çevresinde. Hemen hepsi çok kıymetli ve 
hayli yüksek birikimi olan insanlar. Şair, 
edib, gazeteci, muharrir, âlim, mütefekkir, 
devlet adamı, seyyah ve sair, birçok özelliği 
olan ve toplumda müsbet izler bırakmış 
insanlar. Hayli ilginç ve müstesna şahsiyetler. 
Mesalâ, Abdürreşid İbrahim, kendisi, Sibiryalı 
bir Tatar’dır. Rusya’da kadılık yapmış, aynı 
zamanda gazeteci ve seyyah, tam bir eylem 
adamı. Türkiye’ye geliyor. Japonya’ya kadar 
gitmiş. Hatta orada vefat etmiş, mezarı 
orada. Müthiş bir insan. Âkif’in ‘Süleymaniye 
Kürsüsünde’ şiirini onun ağzından yazdığını 
öğrenince hayran kalmıştım. Onun Âlem-i 
İslam kitabını sahaf sahaf aramıştım, uzun 
zaman hiçbir yerde bulamadım. Türkiye’de 
ve Rusya’da basılmış başka kitapları da 
olduğunu sonradan öğrendim. Mısır’da 
isimsiz basılmış küçük bir risalesi de var. 
“Tatar Uleması’ndan Bir Zat” imzasıyla  
çıkmış. 

Nasıl tespit ettiniz ona ait olduğunu?

Allah rahmet eylesin, Seyfettin Özege 
yazmış. O olmasaydı birçok bilgi unutulup 
gidecekti. 

Abdürreşid İbrahim kitaplarını da aldınız mı 
kütüphanenize?

Büyük kısmı var. Petersburg’da, Kazan’da, 
Ufa’da, İstanbul’da, Mısır’da basılan kitapları 
buldukça aldım. 
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Basıldıkları yerlerden mi getirttiniz, İstanbul 
piyasasından mı topladınız?

Oralarda bulmanın imkânı yok. Hepsini 
İstanbul’dan aldım. Petersburg’a gittiğim 
zaman baktım, bir tanesine bile rastlamak 
mümkün değil. Bilakis Kazan’la ilgili 
geçen yüzyıl neşredilmiş olan Osmanlıca 
kitaplardan 35 kadarını Kazan Federal 
Üniversitesi’ne ben hediye etmiştim.   

Profil olarak sizi şaşırtacak kimse var mı bu 
isimler arasında?

Şaşkınlık yaratacak bir isimden ziyade, 
hayranlık veren bir münasebet görmekteyiz. 
Biraz evvel bahsettiğim “Âkif’in Yakın Dostları” 
projesinde şunu vurgulamak istemiştik; 
Âkif bugün bizim yaptığımız gibi insanları 
kategorize etmiyor. ‘Biz ve onlar’ diye bir 
ayrımı yok. Mithat Cemal gibi seküler hayat 
tarzına sahip bir insan Âkif’in yanında 
30 küsur sene bulunmuş. Aynı zamanda 
Babanzâde gibi çok dindar bir insan da Âkif’le 
beraber. Abbas Halim Paşa gibi Türkiye’nin 
ve Mısır’ın en zengin insanlarından biri de o 
halkada, sokaklarda yaşayan Neyzen Tevfik 
de. İnsanların ne fikrine ne zenginliğine ne de 
mevkiine bakıyor. 

Bu insanları Âkif’in etrafında toplayan 
müşterek ne?

Samimiyet, dostluk, dürüstlük. İnanç yapısına 
değil, sadece bunlara bakıyor. Mesela, Âsım 
kitabında uzun uzun sohbet ettiği babasının 
talebesi Ali Şevki Hoca, tok sözlü, sözünü 
esirgemeyen bir insan. Bu özelliği sebebiyle 
insanları bazen çevresinden kaçırıyor ama 
Âkif ona hayran. 

Neden? 

Çünkü Âkif’e göre adam gibi bir adam hem 
dürüstlük âbidesi hem kitapsever! Bütün 
kitapları ciltletip kitaplığına koyuyor. Ulemâyı, 

udebâyı gözetiyor. Şairlerle sohbetler ediyor, 
yüksek seciyeli bir insan... Diğer yandan 
Abdülhak Hamid, hayat tarzı itibarıyla 
Âkif’le taban tabana zıt birisi ama o, Âkif için 
“Makber’in şairi”. Sırf bu sebeple Abdülhak 
Hamid’in bütün kusurlarını gözünde siliyor. 
Şerif Muhittin Targan’ın hem ahlâkını seviyor 
hem de sanatına hayran. Yaşça kendisinden 
çok küçük olmasına rağmen... Yaş farkı da 
gözetmiyor. Bir bakıyorsunuz kendisinden 10 
küsur yaş büyük olan Abdürreşid İbrahim’le, 
bir bakıyorsunuz 12-13 yaş küçük Midhat 
Cemal’le. Muarızları dahi bu çizgide.

Muarızları kim Tevfik Fikret, Nazım Hikmet vs.?

Tahmin edilenin aksine Nazım Hikmet 
muarızı değil! Hiçbir zaman da olmamış. 
Âkif’e muarız olacak bir söz ya da görüş 
serdettiğini ben bilmiyorum. Tabi ki dünyaya 
bakışları çok farklı. Vâlâ Nurettin, “Bu 
Dünyadan Nazım Geçti” kitabında bahseder, 
Ankara’da görüştüklerinde Âkif, Nazım’a 
selâm gönderiyor ve topluma faydası 
dokunacak konulu şiirler yazmasını tavsiye 
ediyor. Vâlâ Nurettin de Nazım Hikmet de çok 
genç o yıllarda ve sosyalist meyilleri olduğu 
biliniyor. Aynı şekilde Nazım Hikmet de Âkif’e 
saygı duyuyor. Malüm, Kuvayı Milliye isimli 
eserinde, “Âkif büyük şair, inanmış adam” diye 
vasıflandırır onu. 

Kim muarız peki?

İlk akla gelen tabii ki Tevfik Fikret. O da öyle 
zannediyorum ki inatlaşma neticesi o noktaya 
gelmiş. Fikret, kişilik itibariyle en yakın 
arkadaşlarını dahi kolayca kıran bir yapıya 
sahip. Hassas, vatanperver ve büyük bir şair 
aynı zamanda şiirleriyle Âkif’i de etkilemiş 
bir isim. Âkif’le aynı şekilde düşünmüyor 
olabilir. Baktığımızda Âkif’in hiçbir surette bu 
düşünce farklılığına takılmadığını görüyoruz. 
Tevfik Fikret’e kızmasının sebebi başka, “O 
benim peygamberime küfretti!” diyor. Fikret’in 

oradaki saldırgan üslubundan rahatsız 
oluyor. Diğer taraftan Tarih-i Kadim şiirini 
Fikret’in kendisinin yayınlamadığını da 
biliyoruz, hatta yayınlandığında üzüldüğü 
dahi söyleniyor. Edebi yönden ise Safahat ilk 
neşredildiği zaman Raif Necdet Bey Âkif’in 
şiirleri aleyhine birtakım yazılar kaleme alır. 
Âkif cevap vermez, onunla Mithat Cemal 
kalem kavgasına tutuşur. Mehmed Âkifin 
ölümünden sonra ise, Şukufe Nihal ve 
Sabiha Zekeriya Sertel dinî düşüncelerinden 
dolayı tenkit edip, fikri cihetten çağ dışı ve 
devrimlere aykırı birisi olarak nitelendirirler. 

Mehmet Âkif’in ailesiyle temasınız oldu mu?

Torunlarıyla tanıştım, maalesef çocuklarına 
yetişemedim. Rahmetli Ferda Hanım’ı 
tanıdım. Selma Hanım’la sürekli görüşürüz. 
Kendilerinde bulunan Âkif’in bazı resim ve 
mektuplarıyla, köstekli saatini ve seccadesini 
bana onlar verdiler, kendilerine minnettarım. 

Özel eşyalarına ne olmuş? Kitapları ve diğer 
eşyalarının akıbeti biliniyor mu?

Bakınız, Âkif’in imzaladığı kitaplar elimizde 
mevcut. Sadece bende 12-13 tane imzalı 
kitabı var. Birçok şahıs ve kütüphanelerde 
de olduğunu biliyoruz. Buna mukabil 
elimizde bulunan bir iki kitap haricinde, 
Âkif’in kitaplığında bulunan ya da ona 
imzalan kitaplara hemen hiç rastlamıyoruz. 
Ben şimdiye kadar ona ait sadece bir iki 
kitaba rastladım. Muhtemelen şahsi eşya 
ve kitaplarını Mısır’a giderken götürmüş 
ve dönüşünde orada bırakmıştır. Ayrıca, 
öyle çok özel eşyasının olduğunu da 
zannetmiyorum. Ev değiştirirken gece 
taşındığını ve eşyalarının bir at arabasını 
doldurmadığını biliyoruz. Mısır’a giderken 
de şahsi birkaç eşya dışında herhalde fazla 
bir şey götürmemiştir. Az bir ev eşyası, biraz 
kitap, bir gramofon, birkaç plak…

Kimi dinliyor?

Şerif Muhittin Targan, Tanburi Cemil ve Hafız 
Kemal Bey’in mevlitleri. Yanına biraz da kitap 
alıyor. Bir de oradan edindiği basit birkaç 
parça eşya vardır evinde. Döndüğünde de 
zaten hastaydı ve ‘belki dönerim’ düşüncesi 
de vardı. Biliyorsunuz Yozgatlı İhsan Efendi’ye 
Kur’an Meali’ni emanet ederken “dönersem 
ikmal ederim” diyor. Dolayısıyla oradan eşya 
getirdiğini zannetmiyorum. İstanbul’da, 
Fuat Şemsi’nin gözetiminde, Prenses Emine 
Hanım’ın Mısır apartmanındaki dairesinde 
kalıyor. Bazen Alemdağ’a, Prens Halim Said 
Bey’in köşküne gidiyor. Oralarda kullandıkları 
kendinin şahsi eşyası değil. Dolayısıyla 
elimizde ondan kalan pek eşya yok. Benim 
elimde de evinde kullandığı bir halı, 
seccadesi, muhtemelen hanımının Mısır’da 
kullandığı bir Lahorî örtü ve saati gibi birkaç 
hususi eşyası bulunmakta. 

Yeni malzeme çıkma sıklığı ne? Şimdiden sonra 
Mehmet Âkif’in bilinmeyen mektupları ya da 
fotoğrafları çıkabilir mi?

Tabii çıkabilir. Biz bir açlıkla sahafların elinde 
ne varsa aldık ama henüz sahaflara ve 
müzayedelere intikal etmeyen malzemeler de 
vardır. Defter ve kitap aralarında kalmış yahut 
çatı katlarında farkına varılmayan şeyler 
olduğuna eminim. Mesela, en son bir fotoğraf 
aldım. 1962 yılında mezarı nakledilirken 
çekilmiş. O törene ilişkin hiçbir belge yoktu 
elimizde. Askeri merasim esnasında çekilmiş. 
Askerler, imam ve arkasında kalabalık bir kitle 
var. Muhtemelen gazete haberi için çekilmiş 
küçük bir fotoğraf. 

Hatırası itibarıyla koleksiyonunuzun en 
unutulmaz parçası ne?

Pek çoğunu unutmuyorum. Bazen sürpriz 
de çıkıyor karşımıza. Sahaflara gittiğimde 
kitaplara teker teker bakıyordum. İlgimi 
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çekenleri alırdım. Bir gün Sahaf Lütfi Bayer’in 
dükkânında kitap karıştırırken sırtında yazısı 
olmayan ciltli bir kitap çektim. Osmanlıca; 
emraz-ı hayvanat, hayvan hastalıklarıyla 
ilgili bir kitap. Normalde bakmam, ilgimi 
çekmeyeni yerine koyarım. Nedense ona 
baktım, sayfalarını çevirdim, Mehmed Âkif’in 
mührünü gördüm. Onun kütüphanesinden 
çıkmış. Lütfi Bey’e gösterdim, o da fark 
etmemiş o ana kadar. Âkif’in mührünü 
taşıyan gördüğümüz tek kitap, üstelik 
baytarlık kitabı. Kenarlarına el yazısıyla notlar 
alınmış. 

Sizi bu kadar heyecanlandıran malzemeye 
nasıl paha biçiyorsunuz? Ucuz ya da pahalı 
olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?

Ben değer biçmiyorum, onlar ne derse o. 
Pazarlık yapılacak şeyler değil bunlar. İstenen 
rakama değer bu malzemeler. Şimdiye kadar 
fahiş fiyat isteyende olmadı

Böyle nadir malzemeyi bulunca uykularınızın 
kaçtığı oluyor mu?

Vallahi çok seviniyorum. Hâlâ seviniyorum. 
O küçücük kabir nakli fotoğrafına bile çok 
sevindim. Âkif yok içinde ama hatırası 
var... Hani, Mevlanâ Şems’in geldiğini 
söyleyen birine kaftanını çıkarıp vermiş, 
“Yalan söylüyor” dediklerinde de “Biliyorum, 
yalanına verdim o kaftanı!” demiş ya. Bazen 
ihtimaline dahi para veriyoruz. Bir ihtimal, ya 
oysa!..

Âkif’in biyografisinde öne çıkan mekânlar var; 
Mısır, Burdur, Ankara, Edirne, Berlin ve tabii 
ki İstanbul. Âkif coğrafyası koleksiyonunuzda 
kendisine yer buldu mu?

Mehmed Âkif Vakfı tarafından, Âkif’in yakın 
dostları hakkında, konunun uzmanı olan 
kıymetli yazarlarımız tarafından kaleme 
alınan bir seri kitaplar neşredildiğini 

söylemiştim. Bu sene de Âkif’in şehirlerini 
yazdı arkadaşlarımız. 10 küçük kitap 
hazırlandı. Edirne, Mısır, Kastamonu, İstanbul 
(Anadolu ve Avrupa Yakası olarak 2 kitap), 
Anadolu Coğrafyası, Adana, Arap Coğrafyası, 
Berlin ve Ankara. Bu şehirlerle ilgili elimizde 
bulunanlar kitaplarda kullanıldı. Bu 
coğrafyanın çoğuna da gitmiştim.

Âkif’i takip etmek için miydi bu seyahatler?

Hayır, ama gidince onun gözüyle bakmak da 
istiyor insan. Çok fazla izini bulamıyorsunuz. 
Kısmen Mısır’da izleri duruyor. 

Kahire’de neler var?

El-Ezher’de Türklerin kaldığı, Âkif’in sohbetler 
ettiği yerler hâlâ duruyor, fotoğrafını 
çektim. Mahmudiye Medresesi var, Kahire 
Üniversitesinde onun adını taşıyan bir amfi 
bulunuyor. Hilvan’daki evi de duruyor ama 
oraya özellikle gitmedim. Mal sahibinin 
ziyaretlerden rahatsız olduğunu söylediler.

Nasıl bir rahatsızlıktan söz ediyoruz?

Sudan göçmeni bir adamcağız, muhtemelen 
elimden alırlar diye tedirgin oluyordur. Âkif 
bunu kesinlikle istemezdi. O adamın huzurlu 
olması, orada bir Âkif Müzesi kurulmasına 
tercih edilmelidir. Adı kullanılarak birilerine 
haksızlık edilmesi muhakkak ki Âkif’i rahatsız 
edecektir. 

Âkif hatırat yazmış mı?

Türkiye’ye döndükten sonra Nevzat 
Ayasbeyoğlu’na hayatını anlatmış, onu 
biliyoruz. Safahat’ın girişinde de Ömer Rıza 
Doğrul’un yazdığı bir hayat hikâyesi var ama 
kendi kaleminden bir şey yok. 

Koleksiyonunuza sonradan eklenen parçalar 
arasında bilinen Âkif portresini değiştirecek 
bilgi ya da belge var mı?

Âkif’in vefatından hemen sonra en 
yakınında bulunan dostları onun hayatını 
ve hususiyetlerini hayli ayrıntılı bir şekilde 
kaleme almışlar, hemen her cihetini 
anlatmışlar. Yani portresini neredeyse eksiksiz 
çizmişler. Sonraki nesilde bunu ikmâl etmiş, 
hakkında yüzlerce kitap, binlerce yazı ve 
makale neşredilmiş. Yine de halâ eksik ve 
meçhul yönlerinin kalması tabiidir. Ancak 
elimizde bu bilgileri değiştirecek önemli bir 
bilgi olduğunu söylemem mümkün değil, 
tam tersine bilinenleri doğrulayan yahut 
genişleten şeyler diyebiliriz belki. Nadir 
de olsa bazen farklı anlatımlara rastlamak 
da mümkün. Mesela Hayreddin Karan’ın 
Kur’an Meali ile ilgili hatıraları var elimizde. 
Hayreddin Karan, Âkif’in evlatlığı Süheyla 
Hanım’ın eşidir. Onun anlattıklarından, 
Âkif’i dönemin siyasetiyle uzlaştırma çabası 
olduğunu görüyoruz. Aşırı mübalağalı 
anlatımından hemen fark ediliyor bu çaba. 
Midhat Cemal’de ve kısmen Eşref Edip’te 
dahi var bu kaygı ama Hayreddin Karan’ın 
hatıralarında biraz daha mübalağalı 
anlatımlar yer almakta. Diğer şahitlerin 
anlattıklarından farklı şeyler söylüyor. Mesela 
Âsım Şakir Bey, uzun müddet, (bilhassa son 
günlerinde) Âkif’in yakınında bulunmuş birisi. 
Beşir Ayvazoğlu 1986 yılında, vefatından 
önce Âsım Bey’le röportaj yapmış, onun 
anlattıkları ile Hayrettin Karan’ın yazdıkları 
birbiriyle taban tabana zıt ifadeler içeriyor. 
Hâsılı mevcut bilgilerimizi değiştirecek bir 
şey olduğunu söyleyemeyiz. Ama geliştirecek 
ve genişletecek bilgilere zaman içerisinde 
rastlıyoruz. 

Koleksiyonunuzdaki malzemeler şimdiye kadar 
pek çok yayına kaynaklık etti. Elinizde henüz 
yayınlanmamış şeyler var mı?

Tabii ki, henüz yayınlanmamış birçok evrak 
sırasını bekliyor. Örnek verecek olursak, 

Âkif’in kendi mektupları ile ondan bahseden 
bazı mektuplar, ailesi ve yakın çevresine ait 
birtakım mektup, kartvizit, evrak, fotoğraflar, 
hatta biraz evvel bahsetmiş olduğum şahsi 
eşyaları gibi şeyleri sayabiliriz. Şimdiye kadar 
bulduğumuz malzemeyi isteyenlere verip 
yayınlatıyorduk. Sağda solda yayınlanması bir 
zenginlik ve güzelliktir ama çok dağınık bir 
yayın yelpazesi oluyordu. Âkif araştırmacıları 
için de zorluk ihtiva ediyordu bu durum. 
Geçen sene bir karar aldık, Âkif’le ilgili 
bilgi ve belgeleri kullanarak Mehmed Âkif 
Kültür ve San’at Vakfı olarak her yıl “Âkif 
Salnâmesi” adıyla bir kitap neşredip ilgililere 
dağıtmayı düşünüyoruz. Geçen sene İbrahim 
Öztürkçü’nün editörlüğünde birinci sayısı 
yayınlandı. Bu sene aralık ayında ikinci sayısı 
çıkacak inşallah. Çalışmalar devam  
ediyor.3 

Âkif bir şiirinde “Sessiz yaşadım, kim beni 
nereden bilecektir!” diyor. Münzevi bir hayatı ve 
biraz melankolik bir tabiatı var ama biraz da 
kırgın bir ifade sanki bu. Vefatı sonrasında bu 
mısraı haklı çıkaracak, unutulduğu bir dönem 
olmuş mu?

Tarih Âkif’i yanıltmış bu konuda. Ölümünden 
sonra resmi bir ilgisizlik olmuş ama tam 
olarak nisyana terk edildiği bir dönem yok. 
Ölümünden sonra lehte ve aleyhte epeyce 
yayın var. Yeni Adam Mecmuası bir Âkif anketi 
yapıyor. Hakkında kitaplar yayınlanıyor. 
1940’lı, 50’li yıllardaki mecmualarda zaman 
zaman gündeme geldiğini görüyoruz. 
1956’da Âkif hatıra pulu basılıyor. İlk gün 
zarfları da bastırılıyor PTT tarafından. Bir 
takım anma törenleri, ihtifaller yapılıyor. 1986 
yılındaki Âkif anmalarıyla birlikte yayınlarda 
artış başlıyor. 2006’dan sonra daha da hızlı 
hale geldi.

3  Sözü edilen “Âkif Salnâmesi”nin 2019/1. ve 2020/2. sayıları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yayınları arasında neşredilmiştir.
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Özel bir sebebi var mı?

Malûm 1936’da vefat etti, 2006 ölümünün 
70’inci yıldönümüydü. Elimizde Âkif’le ilgili 
700’e yakın kitap var. Bunların çoğu 2006’dan 
sonra yayınlanmış. Hâlâ da yeni yayınlar 
yapılıyor. 

Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar isimleri 
Âkif biyografisinde nerede duruyorlar?

Yahya Kemal’in Âkif’in cenazesine katıldığını 
biliyoruz. Yakınlarda yayınlanan polis 
istihbarat raporlarında ismi geçiyor. Safahat’ı 
beğenerek okuduğu da malum. “Âkif İslam’ın 
imanını, ben estetiğini yazdım” mealinde bir 
sözü de var. Hastalığı döneminde ziyaret 
ettiğine dair şeyler duydum ama emin 
değilim. Tanpınar’ın ise hatıralarında Âkif’i 
sevmediğinden bahsettiğini biliyoruz. Ortak 
bir çevreleri ve dostları olmayabilir, bir araya 
gelmemiş olabilirler. Bu normaldir.

Koleksiyonunuzla ilgili ileriye dönük bir projeniz 
var mı? Müzeye dönüşür mü mesela?

Bizim öyle bir planımız yok. Gelecekte Allah 
ne gösterir onu bilemem tabii. Görünen o 
ki çocuklarıma bırakacağım en büyük miras 
Âkif koleksiyonu olacak. Şimdilik topluyoruz, 
çekmecelerde duruyor. 

Hangi mecralardan alışveriş yaptınız şimdiye 
kadar?

Sahaflar, müzâyedeler ve tabii ki nadir kitap. 

Kaçırdığınız, alamadığınız için içinizde ukde 
kalan şeyler oldu mu?

Oldu tabii ki, hatırladığım bir iki tane 
olmuştu. Biri, Mısır Apartmanı’nda çekilen 
meşhur Abdülhak Hamid, Cenap Şehabettin, 
Midhat Cemal’le bir arada olduğu cemiyet 
fotoğrafı. Ben görmedim, bir arkadaşımız 
vasıtasıyla alıcı olduk, fakat satıcı olan zât 
arkadaşımızla anlaşamamışlar, (para konusu 

değil) bir hoşnutsuzluk olmuş aralarında. 
Almaktan vazgeçtik. Bir de İstanbul 
Müzayede’de Refik Ahmed Sevengil’e 
imzaladığı büyük boy güzel bir fotoğrafı 
çıkmıştı. Düşük bir rakama açılmıştı. Aslında 
yüksekçe de bir teklif vermiştim ama bende 
kalmadı. Alana hayırlı olsun! Onun haricinde 
gördüğüm hemen her şeyi aldım. 

Bugüne kadar bir belgeye verdiğiniz en yüksek 
rakam neydi?

Hatırladığım kadarıyla Said Halim Paşa’nın 
oğlu Prens Halim Said Bey’e imzaladığı 
Safahat biraz pahalı idi.

Âkif dışında neler aldınız?

Kitaplar haricinde bazen hoşuma giden 
şeyleri de nâdiren alırım. Mesela, elimde 
ilk dönemlere ait muhtelif İstiklâl Marşı 
bestelerinin kaydedildiği taş plaklar vardı 
lâkin çalabileceğim bir gramofon yoktu, 
Müziğe -dinleme haricinde- bir ilgim 
olmadığı halde bir gün çok güzel bir 
gramofon görmüştüm hoşuma gitmişti, 
eh, elimizde birkaç tanede olsa taş plak da 
mevcut öylece almıştım. Haliyle gramofon 
alınca plak da almak gerekiyor. 

Kimlerin plakları var?

Klasik sevdiğim için biraz Osmanlı dönemi 
saz eserleri ve hafız plakları almıştım. Daha 
yenilerden Münir Nurettin, Hamiyet Yüceses, 
Safiye Ayla, Perihan Altındağ, Sabite Tur, 
Mualla Mukadder... Eski dönem kayıtları tabii. 
Sahaf ziyaretlerinde bazen aklımızda hiç 
olmayan hususlara bir anda yöneldiğimizde 
olmuştur. Bir zamanlar Türkiye’deki hiçbir 
kütüphanede salnâme koleksiyonunun 
tam olmadığını, buna mukabil Chicago 
Üniversitesi kütüphanesinin Osmanlı 
salnâmeleri koleksiyonun ise tam olduğunu 
ve ihtiyaç halinde oradan microfilm alındığını 
duymuştum. Konuyu araştırmadım, doğru 

olup olmadığını da bilmiyorum. O kadar 
zoruma gitmiş ki bu husus. O günlerde 
Denizler Kitabevi’nde bir köşede topluca 
Devlet Salnameleri görmüştüm, gittim 
hepsini aldım. Eksiklerini zaman içerisinde 
tamamlamaya çalıştım, şimdi devlet 
salnamelerinden 5 kadar eksiğim kaldı. 
Şehir salnamelerine girmedim. Devlet 
salnameleri yanında müessese salnameleri, 
özel salnameler, matbuat salnamelerini 
de buldukça aldım. Fakat ilgi alanımı 
dağıtmamaya çalışıyorum.

Sahafları hangi sıklıkta dolaşıyorsunuz?

Eskiden çok giderdim, şimdi iyice seyrekleşti. 
Haftada iki gün gittiğim oluyordu. Kafkas 
Pasajı hareketliydi o zamanlar. Kadıköy’deki 
sahaflara gidiyordum, çok sahaf olmasa 
da Aslıhan Pasajı’na da zaman zaman 
uğruyordum. Denizler Kitabevi, Turkuaz 
Kitabevi... Çok seyrek de olsa şimdi de 
gitmeye devam ediyorum. Ankara’dakileri 
biliyorum. İlgimi çeken bir şey bulduğumda 
hâlâ alırım. Artık doygunluk ve yorgunluk var 
tabii ki. Şimdi artık sahafların ancak çaylarını 
içmeye gidiyorum, gözümün önünde bir 
şey varsa bakıyorum, raf karıştırmıyorum. 
Bütün samimiyetimle söylüyorum sahaflar 
olmasa bu koleksiyon olmazdı. Ne ben 
Mehmed Âkif’e ilgi duyardım, ne de bu 
malzemeyi bir araya getirebilirdim. Çok 
yardımlarını gördüm. Başkasına sattıklarında 
daha fazla kazanabilecekleri halde bana 
makul fiyatlarla verdiklerine çok şahit oldum. 
Hatta bazen ilgimden dolayı hediye ettikleri 
de oldu. Bazılarına para almaları için ısrar 
ettiğim halde almayanlar oldu. Yine bir 
defasında; Âkif’in milli mücadele yıllarında 
Kastamonu’da Nasrullah Camii kürsüsündeki 
vaazının Diyarbekir Komutanı tarafından 
bastırılıp dağıtıldığı biliniyor ama hiçbir 
nüshası ortalıkta yok! Bazı kütüphanelerde 
belki var, lâkin ben hiç rastlamamıştım. 
Bırakın beni sahaflar dâhi görmemiş. Bahtiyar 

İstekli kitabı bulmuş, bana göstermek için 
getirmişti. Kendisinden satmasını istedim, 
bir daha bulur muyum belli değil, kimseye 
vermezdim ama al senin olsun diyerek vermişti 
bana. 

Bu ilişki koleksiyon yapma konusunda sizi 
teşvik etti mi?

Kesinlikle! Beni koleksiyon yapmaya 
sahaflar teşvik etti. Bugün bir koleksiyonum 
varsa sahaflar sayesindedir. Yoksa benim, 
topladığım malzemeden haberim dahi 
olmazdı. Bir malzeme bulduklarında arayıp 
haber veriyorlardı. 

Koleksiyonculuk bir maraton. Soluğunuzun 
kesildiğini düşündüğünüz zamanlar oluyor 
mu?

Hayır, bu bir aşk. Bir başkası için hiçbir 
anlam ifade etmeyen bir kâğıt parçası 
benim için çok özel olabiliyor. Rahmetli 
Veysel, ‘Güzelliğin on para etmez, bu bendeki 
aşk olmasa!’ diyor ya o hesap işte. Bazen 
yaşıyorum bunu, benim aşkla aradığım bir 
şeye kimse dönüp bakmıyor bile. Bir sahaf 
festivalinde ne alırsan 10 lira kartpostallarının 
arasında Mehmed Âkif’in bilinen ilk gençlik 
fotoğrafının orijinalini bulmuştum. Benim için 
fevkalade ehemmiyete haiz olmasına rağmen 
hiç kimsenin dikkatini çekmemiş. 

Kütüphanenizin dikkat çeken başlıkları neler?

Tarih sevdiğim için tarih ağırlıklı. Benimki 
biraz entelektüel bir okuma, hiçbir zaman 
disiplinli ve düzenli bir okuma yapmadım. 
Bazen birbirine taban tabana zıt şeyler 
okuyorum. Hatırat biraz fazla yer tutuyor.

Antika da topladınız mı? 

Hayır, o benim mevzuuma girmiyor. Pahalı 
ve güzel bir zevk. Lâkin benim buna maddi 
imkânım da yok, bilgim de yok.
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Koleksiyon yapmaya başladıktan sonra konuya 
ilginizin çerçevesi değişti mi?

Hem de çok! Her bakımdan bugünle 
mukayese edilemeyecek bir noktadaydım ilk 
başladığım zamanlardan. Hem kitaplardan 
hem de bu çevredeki insanlardan çok şey 
öğrendim. Çok değerli insanlar tanıdım. 

Âkif’in şehirlerinden sonra hayata geçireceğiniz 
yeni bir proje var mı?

Her zaman, nefesimiz yettiği müddetçe 
inşaallah… 

10.2- Mehmet Karaca Bağışı

Burdur/Gölhisar’da doğdu. İlk, orta ve 
lise eğitimini Burdur’da tamamladı. 1987 
yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesini kazandı, 1992 yılında mezun 
oldu. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinde araştırma görevlisi 
oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 2000 
yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 

Veteriner İç Hastalıkları doktora dereceleriyle 
mezun oldu. Görev yaptığı Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinde 2008 yılında Doçent oldu. 
2013 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesinde Profesör oldu. 2015 yılında 
itibaren Rektör Yardımcısı olarak yapmakta 
olup, farklı fakültelerde dekan vekilliği 
görevini yürütmektedir. Ayrıca 2016-2019 
yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Araştırma 
Merkez Müdürlüğünü yürütmüştür. 
Yayınlanmış ulusal ve uluslararası hakemli 
dergilerde 60’nin üzerinde araştırma makalesi 
ve 30’un üzerine tebliği bulunmaktadır. 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik 
ve yöneticilikleri bulunan Mehmet Karaca   
Evli ve Üç çocuk sahibidir.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Karaca Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un 60. Ölüm Yıl Dönümü adına T.C. 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
tarafından sadece 5.000 adet basılan hatıra 
paradan birini merkezimize bağışlamışlardır.

Bağışlanan Materyal
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10.3-  Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim 
Elemanları Bağışı

Üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim 
elemanları Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. 
Dr. Zafer Gölen, Prof. Dr. Abidin Temizer, 
Doç. Dr. Sevilay Tosun, Doç. Dr. Reyhan 
Şahin Allahverdi, Doç. Dr. Ahmet Sağlam, 

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaman, Dr. Öğretim 
Üyesi Şükrü Ünar, Araş. Gör. Umut Sergen 
Dal tarafından Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy adını basılmış çok sayıda materyal 
merkezimize bağışlanmıştır.

Bağışlanan Materyaller
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10.4-  İlker Akdağ, Onur Yayla ve Uğur 
Tozkoparan Bağışı

Üniversitemiz öğretim elemanları Öğr. Gör. 
Uğur Tozkoparan, Öğr. Gör. İlker Akdağ ve 
Arş. Gör. Onur Yayla Milli Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un 70. Ölüm Yıl Dönümü adına T.C. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
tarafından sadece 5.000 adet basılan hatıra 
paradan birini merkezimize bağışlamışlardır.

Bağışlanan Materyal
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10.5-  Mustafa Arslan, Pelin Sarı, Tuncay 
Sakar,  Zuhal Kondu Bağışı 

Üniversitemiz Tarih ve Sosyal Bilgiler 
Bölümü Lisansüstü öğrencileri Öğretmen 
Zuhal Kondu, Acil Tıp Teknisyeni Pelin Sarı, 
Öğretmen Tuncay Sakar, Öğretmen Mustafa 
Arslan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 

60. Ölüm Yıl Dönümü adına T.C. Darphane 
ve Damga Matbaası Müdürlüğü tarafından 
sadece 5.000 adet basılan hatıra paradan 
birini merkezimize bağışlamışlardır.

Bağışlanan Materyal

10.7- Salih ve Solmaz Çelik Bağışı

Sinoplu hayırseverler Salih ve Solmaz Çelik 
çifti Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
50. Ölüm Yıl Dönümü adına TC. Darphane 

Bağışlanan Materyal

ve Damga Matbaası Müdürlüğü tarafından 
sadece 2000 adet basılan hatıra paradan 
birini merkezimize bağışlamışlardır.

10.6- Hayrettin Üçüncü Bağışı

İş İnsanı-Yazar Hayrettin Üçüncü
Gümüşhane-Torul, Demirkapı Köyü’nde 

doğdu. İşletme Fakültesi, Yönetim ve 
Organizasyon konusunda İşletme Yüksek 
Lisans sahibi.   Microsoft Office konularında 
16 tane ve “İŞ” te yaşam serisi konusunda 
Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı adlı bir kitabı 
var. Yayınlanmış kitabının yanında Y.İ.B.O, 
İmkânsızlığın İmkânı “Bir Başarı Öyküsü”, 
Yöneti(li)yor musunuz? adlı kitap çalışmaları 

var. Profesyonel iş hayatının yanı sıra, 
kurumsal gelişim konularında eğitim ve 
seminerler veriyor. 

Halen Türkiye’nin en büyük enerji 
şirketlerinin birinde İcra Kurulu Üyesi ve Satış 
Direktörü olarak kariyerini sürdürüyor.

Hayrettin Üçüncü Odeon Plak tarafından 
basılan içinde İstiklâl Marşı ve Dağ Başını 
Duman Almış Marşlarının bulunduğu 45’lik 
plağı merkezimize hediye etmişlerdir.
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Bağışlanan Materyal

10.8- Serdar Tuna Bağışı

Prof. Dr. Serdar Tuna
Kütahya/ Tavşanlı’da doğdu. İlk, orta 

ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 
1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü kazandı, 
1991 yılında mezun oldu. 1994 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur 
Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 
Gazi Üniversitesinden 1997 yılında yüksek 
lisans, 2003 yılında sanatta yeterlik, daha 
sonra da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsünden doktora dereceleriyle mezun 
oldu. Görev yaptığı Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesinde 2013 yılında Doçent, 
2018 yılında Profesör oldu. 2003-2021 yılları 
arasında MAKÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 

2019 yılından itibaren aynı üniversitenin 
Sanat ve Tasarım Fakültesi kurucu dekanı 
olarak görev yapmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışı sergileri, uluslararası 
sanat ödülü, editörlüğünde hazırlanan 
Görsel Sanatlar Öğretimi kitabı, yazar olarak 
yer aldığı sanat eğitimi kitapları, sanat ve 
tasarım eğitimi konularında makaleleri, 
yürütücülüğünde tamamlanan AB projesi 
bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serdar Tuna, T.C. Başbakanlık Kültür 
Müsteşarlığı tarafından Cumhuriyet’in 50. Yıl 
anısına hazırlanan 1973 tarihli İstiklâl Marşı 
ve Millî Marşlar adlı çok nadir 33’lük bir plağı 
merkezimize bağışlamışlardır.

Bağış yapılan materyalin özellikleri

Marşlar Şef Hikmet Şimşek Yönetiminde 
Ankara Karma Korosu tarafından 
seslendirilmiş olup, içerisinde İstiklal 
Marşımızın yanında 50. Yıl Marşı, 10. 
Yıl Marşı, Atatürk Marşı, Sakarya Marşı, 
Dumlupınar Marşı, Zafer Marşı, Cumhuriyet 

Marşı, Vatan Marşı, Bayrak Marşı, Türkiye 
Marşı, Yurt Marşı, Türk Genci Marşı, Gençlik 
Marşı, Andımız Andımızdır Marşı, İleri Marşı, 
Harbokulu Marşı, Yedek Subay Okulu Marşı, 
Cumhuriyet Marşı gibi çok değerli marşlar 
bulunmaktadır.
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10.9- Zafer Gölen Bağışı

Prof. Dr. Zafer Gölen
1970 yılında Almanya’da doğdu. İlk, 

orta ve lise öğrenimini Samsun’un Bafra 
ilçesinde tamamladı. 1987 yılında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih 
Bölümünü kazanarak üniversiteye başladı. 
1991 yılında tarih öğretmeni olarak mezun 
oldu. Aynı yıl Osmaniye-Kadirli İlçesi 
Yoğunoluk ortaokulunda göreve başladı. 
1995 yılında Burdur Eğitim Fakültesi’ne 
Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996’da 
yüksek lisansı, 2001 senesinde doktorasını 
tamamladı. 2002 senesinde yardımcı doçent, 
2010’da doçent, 2015’de profesör oldu.  Halen 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölümü Yakınçağ 
tarihinde Öğretim Üyesi olarak görevine 
devam etmektedir. Aynı zamanda Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet 
Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve iki çocuk 
sahibi Gölen’in yayınlanmış 20 kitabı 50’nin 
üzerinde makalesi vardır. Gölen, Balkanlar, 
Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Burdur 
Şehir Tarihi alanlarında çalışmalarına devam 
etmektedir.

Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy 
Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Zafer Gölen kitap, broşür, afiş gibi 
bağışladığı çok sayıda materyalden iki örnek 
aşağıda sunulmuştur. İstiklâl Marşımızın 
kabulünün 100. Yılı münasebetiyle PTT 
tarafından basımı yapılan Anma Pulu ve 
Anma Pulu İlk Gün Zarfı ile üzerinde Mehmet 
Akif Ersoy resmi bulunan 7. Emisyon 100 TL’yi 
merkeze bağışlamışlardır.

Bağış yapılan materyal
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Sonuç:

Tarihi bir gelenek olarak kesit yıllarda anmalar 
yapılması tüm dünyada bir gelenektir. XIX. 
yüzyılda başlayan bu gelenek Meşrutiyetle 
birlikte bize de sirayet etmiştir. 10, 25, 50, 100 
vs yıllar anılacak konu itibariyle ehemmiyet 
arz eden dönemeçlerdir. Bu bağlamda İstiklâl 
Marşı’nın kabulü Cumhuriyet tarihimiz için en 
önemli dönüm noktalarından birdir. Bilindiği 
gibi İstiklâl Marşı’mız 12 Mart 2021’de 
TBMM’de büyük bir coşku ve heyecanla 
kabul edilmiştir. 100. Yıl sonra Türk milleti 
aynı coşku ve heyecanla Milli Marşı’na sahip 
çıkmış ve 82 milyon hep bir ağızdan İstiklâl 
Marşı’nı haykırmıştır. Nitekim hâlihazırdaki 
meclisimiz birçok konuda farklı fikir ve 
düşüncelere sahipken ve çoğu konuda ortak 
bir karar alamazken, Meclis Başkanımız 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un ilk imzayı atarak 
verdiği önerge Meclis’te temsil edilen tüm 
partilerin ortak imzası ile kabul edilmiştir. 
Sadece bu tavır dahi İstiklâl Marşı’mızın tam 
bir milli mutabakat metni olduğunun açık 

göstergesidir. Meclis’teki kararın ardından 
Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan 
2021/6 nolu kararname ile 2021 yılı Mehmet 
Âkif ve İstiklâl Marşı yılı ilân edilmiştir. 

Bizler MAKÜ ailesi olarak 2021 yılının 
önemine binaen 2019 yılı Aralık ayından 
itibaren 2021 yılının hazırlıklarına başladık. 
Ne var ki Covid-19 salgını bizlerin yapmayı 
arzuladığı birçok etkinliğine mani olsa da 
MAKÜ ailesi olarak elimizden geleni yaptık 
ve sizlere yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz 
çalışmaları yapmayı başardık. Yaptıklarımızın 
tarihin tozlu sayfaları arasında kalmaması 
ve yapılanları derli toplu olarak gelecek 
kuşaklara aktarmak için bu bülteni hazırladık. 
İlave olarak daha şimdiden 2023 Mehmet 
Âkif’in doğumunun 150. Yılı çalışmalarımıza 
başladığımızı belirtmek isteriz. 2021 yılında 
edindiğimiz tecrübe ile 2023 yılında daha 
nitelikli ve toplumun her kesimine hitap eden 
çalışmalar yapma azim ve kararlılığındayız. 

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.
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