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ÖZEL  SAY I

Mehmet Âkif Ersoy, Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. 
Türkçede en çok basılan şiir kitaplarından biri olan Safahat onun-
dur. O, hayatının hemen her safhasında şiirle uğraştı ve daha çok şair 
kimliğiyle tanındı. Bu itibarla onun portresine bakanlar, öncelikle 
şair Mehmet Âkif’i görürler; manzum hikâyeleri ve özellikle epik şi-
irleriyle, Hakk’a inanan bir milletin sesi olan şairin portresidir bu…

Mehmet Âkif Ersoy’un şairliği hakkında araştırma ve inceleme ya-
panlar -hayat görüşüne muhalif olan eleştirmenler de dâhil olmak 
üzere- onun şiirdeki kudretinin emsalsiz olduğu konusunda hemfi-
kirdirler. Söz gelişi; Mehmet Âkif, Safahat/6. Kitap: Asım’daki “Çanak-
kale Şehitleri” adıyla bilinen şiiri yazmaya başladığında, bir ölüm-ka-
lım savaşının sürdüğü Gelibolu’dan çok uzaklarda, Suriye sınırına 
yakın El-Muazzam tren istasyonunda bulunmaktadır. Çanakkale 
Cephesi’ndeki savunma hattını hiç görmediği hâlde, Âkif’in tasvir 
ettiği savaş sahnelerini gerçeğinden ayırt etmek mümkün değildir. 
Yalnız Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında bile eşine az rast-
lanan tasvirler ve benzetme unsurlarıyla dolu bir edebî metin olarak 

“Çanakkale Şehitleri”ni Âkif’in duyuş ve düşünüş tarzına, müthiş 
yaratıcı kabiliyetine borçluyuz. Üzerinden yüz yılı aşkın bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, hâlâ belleklerde yaşamaya devam eden şu 
dizeler, Safahat şairinin şiir dilindeki üstünlüğünü de gösteriyor:

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı, 
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. 
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam, 
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam. 
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer… 

MEHMET ÂKİF ERSOY:  
BİR ŞAİRİN “MİLLETİN SESİ” 
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Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak, sağnak.

Mehmet Âkif Ersoy, Balkan Harbi’ni kaybeden ve Birinci Dünya Savaşı’nda ye-
nilmiş sayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönem-
de, yitirilen ümitlerin şiirini yazdıktan sonra Kurtuluş Savaşı’na katılmak için 
Anadolu’ya geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Burdur milletvekili seçildi-
ğinde, İzmir üzerinden Bursa’ya ilerleyen ve oradan Ankara’ya yönelen düş-
manın zulmü karşısında adeta çılgına dönerek “Bülbül” şiirini yazıyordu: 

Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 
Bir zümrüd tahta kondun, bir semavî saltanat kurdun; 
Cihanının yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.

Mehmet Âkif Ersoy, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının bir sim-
gesi olarak “İstiklâl Marşı”nı yazarken de, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşa-
mış bir “milletin sesi” oldu:

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletindir ancak!

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl, 
Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Daha marşın ilk dizelerinde Türk milletinin yüzyıllar boyunca uğrunda savaş-
tığı en yüce değerlerden biri olan bayrağa seslenen Mehmet Âkif, milletimizin 
Hakk’a, hakikate ve adalete inandığı için istiklale layık olduğunu dile getiriyor. 
Yine, “İstiklal”in, Türk milletinin inandığı en yüce değer ve kendisini yaşatan 
en yüksek duygu olduğunu şu dizelerle ifade ediyor:

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

“İstiklâl Marşı”, şüphesiz ki Mehmet Âkif Ersoy’un şairliğini taçlandıran en 
önemli şiirlerden birisidir. Yalnızca 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde yazıldı-
ğını bildiğimiz, 10 kıta ve 41 mısradan oluşan İstiklâl Marşı’nın hikâyesini an-
latırken, onu yazan şairin, asıl önemlisi bir insan olarak Mehmet Âkif’in fiziki 
ve ruhi portresini çizmenin gerekli olduğunu ve bunun marşı daha anlamlı 
hâle getireceğini düşünüyorum. 
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Yukarıda belirttiğim gibi, Mehmet Âkif Ersoy her şeyden önce bir “şair”dir ve 
biz onun portresine baktığımızda önce şairliğinin verdiği bir imajla uyanırız. 
Ancak, onun birbirini tamamlayan başka yönleri de vardır: 

Mehmet Âkif Ersoy, aynı zamanda güçlü bir “yazar”dır. Muhafazakâr düşün-
ceyi savunan yazılarıyla, II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra politikada 
olduğu gibi edebiyatımızda ve düşünce hayatımızda hızla gelişen İslamcılık 
akımının en önde gelen temsilcisi oldu. Bu akımın yayın organı Sıratımüs-
takim, daha sonra değişen adıyla Sebilürreşat dergisinin başyazarlığını yaptı. 
Tıpkı şiirleri gibi, makalelerini de, onun fotoğrafik hafızanızdaki resmiyle bir-
likte okursanız, inandıklarından asla ödün vermeyen, yılmayan bir düşünce 
adamının portresiyle karşılaşırsınız.

Mehmet Âkif Ersoy’un bir de “mütercimlik” yönü vardır. Yüzündeki tevazu 
ifadesinin arkasında, Türkçenin yanı sıra Doğu’dan ve Batı’dan birkaç dili iyi 
derecede bilen bir simanın gizlendiğini görmek gerekir. İstanbul Fatih med-
resesi bilginlerinden İpekli Hoca’nın oğlu olarak, önce Arapça ve Farsçayı iyi 
öğrenir. Çocuk denecek yaşta hıfzını tamamlar, bina okur, tecvide çalışır. Tah-
kiye ve alegoriyi öğrenmek için okuduğu Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ını Fars-
çasından talim edecek kadar üstün seviyededir. Sonra Avrupa fenni okumak 
için gittiği Halkalı Baytar Mekteb-i Âlîsi’nde öğrendiği Fransızcasını ilerletir; 
Prens Said Halim Paşa’nın -Fransızca yazdığı- İslamlaşmak adlı kitabını Türk-
çeye çevirecek kadar üstün bir seviyededir.

Mehmet Âkif Ersoy, akranları arasında nadide yetiştirilmiş bir “hatip”tir. Bir 
İslam şehri olan İstanbul’da selatin camiler ve onları tamamlayan medrese 
muhitlerinde, babası ve babasının arkadaşları tarafından özel olarak eğitilen 
Âkif, gençlik yıllarından itibaren minberdeki hitabet kudretiyle geniş kitleleri 
etkileyen, heyecan dolu üslubuyla kalabalıkları peşinden sürükleyen bir va-
izdir. Safahat’ın ilk şiiri “Fatih Camii”nde anlattığı gibi, o, hasırların üstünde 
koşturan camideki çocuktur, sonra camideki genç ve bütün yaşantısı boyunca 
camideki adamdır. Ancak unutulmamalı ki, Mehmet Âkif, daha yirmili yaşla-
rında Fatih ve Süleymaniye kürsülerinde irşatta bulunurken de şairdir aslın-
da; dinleyenleri sözün büyüsüne çağıran “femm-i muhsin” bir şair... O şairane 
portre, Balıkesir Zağanospaşa ve Kastamonu Nasrullah camilerinde ilerleyen 
düşmana karşı vaaz verirken de değişmez, daha asabi, ancak daha millî bir ka-
raktere bürünür. 

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye’deki son şiiri olan “Leyla” yı yazdıktan sonra 
Mısır’a gitti. Aradan yıllar geçip, Mısır’daki misyonunu tamamladıktan son-
ra yorgun ve üstelik hasta bir hâlde İstanbul’a dönmüştü. Beyoğlu’nda, Mısır 
apartmanında geçen son günlerindeki portresi bitkinliğin, bitip tükenmişli-
ğin izleriyle doludur. Afiyet bulmadan öldüğünde hiç de hak etmediği bir il-
gisizlik ve kayıtsızlıkla karşılaştı. Ne yazık ki, bunu Mehmet Âkif Ersoy’a reva 
görenler, onun “İstiklâl Marşı”nın şairi olduğunu unutanlardır. 
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Mehmet Âkif Ersoy, fazilet sahibi ve güvenilir bir insan olarak bilindiği ve sözü 
altın değerinde bir şair olarak tanındığı bu ölümlü dünyadan, kendi istediği 
gibi, sessizlik ve kimsesizlik içerisinde geçip gitti. Ondan bize kalan, yedi ayrı 
kitaptan oluşan Safahat ve “Kahraman Ordumuza” ithaf edip Safahat’ına al-
madığı “İstiklâl Marşı”dır. Bir de, nesiller boyunca okul bahçelerinde marş söy-
lenirken içimizde uyanan, gözümüzde canlanan Mehmet Âkif Ersoy portresi.

O’nun hangi meşhur resmine bakarsanız bakın şunu görmek mümkündür: 
Mehmet Âkif, ömrü boyunca “Gece” şiirindeki inanmış insandır. İnandıkla-
rını yaşama açısından samimi bir Müslüman ve kelimenin gerçek anlamıyla 
bir peygamber aşığıdır. Bunun için, Hicaz’a görevli gittiği zaman, Hazreti Pey-
gamber’in makberinde geçirdiği o ulvi dakikaları anlattığı Safahat/5. Kitap: 
Hatıralar’daki “Necid Çöllerinden Medine’ye” adlı şiirini okumak yeterlidir. 
Safahat’taki kimi şiirlerden, Âkif’in günlük yaşantısında daima ilahi bir hu-
zurdaymış gibi müeddep, yani terbiyeli olduğunu; her an emaneti sahibine 
teslim edecekmiş gibi iman üzerinde yaşadığını, başından gelip geçen her şeyi 
tevekkül içinde karşılayıp hayra yorduğunu anlamak güç değildir. Kısaca Âkif, 
bir tasavvuf eri gibi, bu nafile dünyada hâllerle hâlleştiğinin farkında olan 
bir bakışın insanıdır. Ben şahsen onun -gerçekten- “vakar” dolu portresinde 
bunları okuyorum. Bununla birlikte, onun dünya işlerinde daima çalışkan ve 
daima doğruluktan, adaletten, iyilikten ve güzellikten yana bir tavır içinde ol-
duğunu biliyorum/biliyoruz. Bu bakımdan Âkif’in portresinde donuk bir çeh-
renin ya da katı bir yüreğin izlerini aramak beyhude bir davranış olur. Aksine, 
onun portresinden, ayırt etmeksizin herkese karşı vicdan sahibi olduğunu 
çıkarmak mümkün görünüyor; özellikle hastalara, yoksullara ve yaşını almış 
kişilere; bir de tıpkı “Seyfi Baba” şiirinde olduğu gibi baba dostlarına... Mehmet 
Âkif’in, değil kahkaha atarken, gülerken çekilmiş bir fotoğrafını hatırlamıyo-
rum. Ancak, kimi mektuplarından anlıyoruz ki, aile kavramını yücelten bir 
kültür ve irfan geleneğinden geldiği için, özellikle kadınları ve çocukları tebes-
sümle karşılamış; eşi İsmet Hanım’a daima sevgiyle, çocukları Cemile, Feride, 
Suat, İbrahim, Emin ve Tahir’e hep şefkatle davranmıştır.  

Mehmet Âkif Ersoy’u tanıyanlar, bir insan olarak portresini çizerken, onun içe 
kapanık, az konuşan, çoğu kez suskun ve hatta hicap duyan, yani utangaç bi-
risi olduğunda birleşirler. Ancak iş edebiyat ve özellikle şiir bahsine gelince, 
hiç de öyle görünmeyen bir Mehmet Âkif portresiyle karşılaşıyoruz. Konuşma 
dilini öylesine bir maharetle şiir diline dönüştürüyor ki, her dizesi ile Türkçeyi 
âdeta zafere taşıyor. Sosyal içerik taşıyan şiirleriyle içinde yaşadığı payitaht 
İstanbul’unda “toplumun sesi” oluyor, vatanın kurtuluşu için yeni başkent 
Ankara’ya çağrıldığında “milletin sesi” ne dönüşüyor.  Âkif’in son yıllarında 
yazdıklarına bakıldığında bir “hüsranın sesi”ni işitmemek elde değildir. 

Mehmet Âkif Ersoy’u bir şair olarak “toplumun sesi” yapan şiirleri, genel-
likle 1911 yılında basılan Safahat’a ad olan 1. kitapta yer almaktadır. “Has-
ta”, “Küfe”, “Meyhane”, “Mezarlık”, “Seyfi Baba”, “Bayram”, “İnsan”, “Kör Ney-
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zen”, “Kocakarı ile Ömer”, “Hasır”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam” gibi sosyal 
muhtevalı şiirler, Âkif’in, uzun yıllardır süren savaşların getirdiği sıkıntıları 
yaşayan bir “toplumun sesi”ni duyurduğu realist ve acıma duygusuyla dolu 
şiirlerdir. Manzum hikâye tekniğini kullanarak yazdığı ve genellikle merha-
met temasını işlediği bu tarz şiirlerinde Âkif, İstanbul’daki sokakları, yoksul 
mahalleleri, evleri, aileleri, kimsesiz ve muhtaç insanları, kadınları, çocukları 
nefis bir Türkçeyle anlatırken canlı hayat sahneleri çizer ve eşsiz tipler yaratır. 
Birer tembellik yuvası hâline gelen kahvehaneleri, aileyi yıkan meyhaneleri 
de trajikomik tablolar hâlinde acımasızca eleştirir.  Bunlar, onu kısa zamanda 
yalnız aydınlar değil, halk arasında da haklı bir şöhrete kavuşturur, ancak Âkif, 
bunun insanı değildir; yüzü değişmez, o şöhretin afet olduğunu bilenlerden-
dir.

Şiirde toplumcu bir bakışı ilke edinen ve şairliğinin başlangıcından itibaren 
günlük hayat ve sosyal meselelerle ilgilenmekten hiç geri kalmayan Mehmet 
Âkif Ersoy, yıkılmaya yüz tutan koskoca bir imparatorluğun kurtuluşu için 
çözüm önerilerinde de bulunur. Çözümün din ile bilimin birleşmesinde ol-
duğunu düşünen Âkif’e göre; hurafeye boğulmuş ve geri kalmış durumdaki 
Doğu’nun özüne, başlangıçtaki saf hâline dönmesi için Batı’nın öncelikle fen 
bilgisi alınmalı, akla dayalı bir metotla hareket edilmelidir. Medeniyet anlayı-
şını bu temel düşünceye dayandıran Âkif, bir medeniyet krizine dönüşen deği-
şimin, Batı’nın modern yaşantısını körü körüne taklit etmek şeklinde algılan-
masına şiddetle karşı çıkar. Özel yaşamında hiçbir şeyin aşırısını sevmeyen 
bir siretin, aşırılıktan hep uzak duran bir suretin insanı olan Âkif, ülke yangın 
yerine dönerken, özellikle alafranga yaşam biçimine özenen snop tipleri, yani 
züppeleri mizah yoluyla eleştirir, hatta hırpalar. Batı hayranlığında aşırı giden 
monden çevreler kadar, batıl düşüncenin örnekleriyle dolu dindar muhitleri 
de tenkit etmekten geri durmaz. Ancak, Mehmet Âkif, Safahat/2. Kitap: Süley-
maniye Kürsüsünde ve 4. Kitap: Fatih Kürsüsünde vaizin dilinden söylediği, ba-
zen haykırdığı mısralarında, Batı’nın sömürgeleştirmeye devam ettiği İslam 
dünyasının o günkü perişan hâline bakıp, bir inkılâp bekleyen muhafazakâr 
kesimin de sesi olur. Yalnız entelektüellerin değil, sessiz Müslüman çoğunlu-
ğun da sesini yine o duyurur. Söz gelişi, Safahat/ 3. Kitap: Hakk’ın Sesleri’ndeki 

“Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi” şiirinde Hazret-i Peygamber’den medet umarken 
anlatılan, aslında kendisi gibi düşünen saf ve temiz kalpli Müslüman ahalinin 
duygu ve düşünceleridir.

Mehmet Âkif Ersoy’un, vaiz kadrosunda bir Teşkilât-ı Mahsusa görevlisi 
olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup sayıl-
masına rıza gösterdiğine dair hiçbir delil yoktur. Çanakkale’deki ruhun şairi 
olarak, kalemini bıraktığı, Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul’un işgal 
edildiği ve Sevr Anlaşması’nın imzalandığı süreçte yeni şiir yazmadığı doğru-
dur. “Çanakkale Şehitleri”ni yazdıktan sonra, asil Türk kanı ile sulanmış vatan 
topraklarının paylaşılmasına seyirci kalmasını Âkif’ten beklemek de, portre-
sine yakışmayan bir davranış olur. Susturulan İstanbul basınında Sevr’i yok 
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hükmünde sayan tek yayının, İngilizler tarafından yakalanmak, hatta Malta 
sürgününe dâhil edilmek pahasına Mehmet Âkif’in eliyle Sebilürreşat mecmu-
ası ve çevresinde yapıldığını biliyoruz.  Yalnız bildiğimiz bir şey daha var, o 
da, Mehmet Âkif’in, işgal İstanbulu’nda hafiyelerce izlenirken, yalnız Allah’a 
dayandığı, örsün üzerinde dövülen kor-alev demir gibi imanını bilediğidir. 

O günler, Çanakkale’den geçirmediğimiz düşman gemilerinin İstanbul Boğa-
zı’na demirledikleri, toplarını saraya çevirdikleri ve bunu gördüğünde iki eliy-
le gözlerini kapatan Mehmet Âkif’in dayanılmaz vakitler geçirdiği günlerdir. 

O günler, İngiliz işgaline tek başına direnen Sebilürreşat başyazarı Mehmet 
Âkif’in, koca Babıali’de tek başına devleştiği günlerdir. 

O günler, Mehmet Âkif’in korku nedir bilmeksizin uzun yürüyüşler yaparak 
peşindekileri arkasına taktığı günlerdir. 

O günler, camilerden ezan sesini duymayan Mehmet Âkif’in, içindeki kin ve 
nefreti yenmek ve sivri dilini kırmak için kendisini uzaklara vurduğu, sabah 
namazını kılmak için yolu uzatıp en uzak camilere gittiği günlerdir. 

O günler, çocukluğundan beri, babasının bütün tembihlerine rağmen, günlük 
hay huy ve dağdağa içerisinde çok kere ihmâl ettiği Kur’ân hıfzını yeniden pi-
şirmek için Mehmet Âkif’in ortalıktan kaybolduğu, Silivri’nin, Çatalca’nın köy 
camilerinde mukabele okumaya gittiği günlerdir.

O günler, Mehmet Âkif’in, değil sabrının taştığı, sabır taşının bile çatlamaya 
yüz tuttuğu, ancak çevresine metanetini kaybetmeden alışıldık portresiyle gö-
ründüğü günlerdir.

Mehmet Âkif Ersoy’un İstanbul’dan çıkış için sabırsızlıkla beklediği gün ni-
hayet gelip çatar. 15 Mayıs 1919’da İzmir’den başlayan Yunan işgali karşısın-
da, Şeyhülislamlık dairesinden izin almadan, kendi iradesiyle Karesi (Balıke-
sir)’ye hareket eder. O gün, Çanakkale’den beri hak ettiği terfileri kendisine 
verilerek mirliva rütbesine yükseltilen ve padişah seryaverliğine tayin edilen 
Mustafa Kemal Paşa’nın ordu müfettişi sıfatıyla Samsun’a gönderildiği tarihe 
denk düşmektedir. Mehmet Âkif’in Balıkesir’deki faaliyetlerinin, İngilizlerin 
dikkatini aksi bir istikamete çekmeye yönelik bir mahiyet taşıdığı açıkça belli-
dir. Beklenildiği gibi olur; Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkarken, beri yanda 
tedirginlik içinde olan halk Safahat’taki şiirlerinden ve Sebilürreşat’taki yazı-
larından tanıdığı Mehmet Âkif’i görmek için Zağanos Paşa Camii’ne adeta hü-
cum eder. Mehmet Âkif, halkı ittihada, yani düşmana karşı birlik olmaya ve 
gerekirse silahla karşı koymaya çağıran veciz bir konuşma yapar. 

Mehmet Âkif’in bu çağrısı, dalga dalga yayılarak kısa zamanda karşılığını bu-
lacak ve Batı Anadolu’nun birçok yerinde Kuva-yı Millîye güçleri kurularak, 
Balıkesir’den Bursa ve Eskişehir hattına kadar bir mukavemet zinciri oluştu-
rulacaktır. 
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Balıkesir’de geceyi Hasan Basri Çantayların evinde geçiren Âkif, şehrin ileri 
gelenleri ve eşraftan seçilmiş kişilerle görüşür, ertesi gün şehri dolaşır, nerede 
bir kalabalık görse onlara seslenir. Âkif, daha İstanbul’a dönmeden, yaptıkla-
rından haberdar olan Meşihat, onu izin almadan gittiği gerekçesiyle azleder. 
Bu durum, Âkif’i uzaklaştırmak için bulunmaz bir fırsata dönüştürülür. Yüz-
yıllardır Ebussudların, Kadızadelerin, Üryanizadelerin kısır çekişmesini yaşa-
yan Şeyhülislamlık dairesi Âkif’’in gününde de farklı değildir; zıtlaşmış grup-
lar birbirinin önünü kesmeye çalışmaktadırlar. Azledildiğini öğrendiği sırada 
Dârü’l-Hikmeti’l-İslamiye’nin başkâtibi sıfatını taşıyan Mehmet Âkif, deyim 
yerindeyse, mührü atar ancak işsiz ve beş parasız kalır. 

O günler, Mütareke İstanbul’unda yaşamın her gün biraz daha baskı altına 
alındığı, Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini idama mahkûm 
eden fetvanın çıkarıldığı, ancak Sivas’tan, Erzurum’dan, Ankara’dan müjdeli 
haberlerin geldiği, millî ruhun yalnız Anadolu’da değil, İstanbul’da da yayıldı-
ğı günlerdir. 

O günler, Rıfat Börekçi, Ahmet Hulusi… gibi müftü efendilerin tıpkı Âkif mi-
sali, karşı fetvalarla Anadolu insanını düşmana karşı koymaya çağırdıkları 
günlerdir. 

O günler, Osmanlı’nın elinde kalan son silah ve cephanelerin takalarla Ana-
dolu’ya kaçırıldığı, yalnız eli silah tutan subayların değil, eli kalem tutan şair, 
yazar, gazeteci, öğretmen… bütün aydınların Ankara yollarına döküldüğü 
günlerdir.  

O günler, Mustafa Kemal Paşa’nın halk arasında Sarı Paşa adıyla efsaneleştiği, 
köylülerden birisinin “Ben onu altın kesilmiş bir atın üstünde Tercan dağla-
rından geçip gittiğini gördüm” diyerek bunu herkese inandırdığı günlerdir. 

O günler, Halide Edib’in Türkün Ateşle İmtihanı’nda anlattığı gibi, Mustafa Ke-
mal Paşa Ankara tren istasyona ayak bastığında, onun uzun parmaklı, kemikli, 
güçlü elini öpmek ve “davasına inanmış başını görmek için” milletin yarıştığı, 
adeta coştuğu günlerdir.

İşte o günler, Mehmet Âkif’in ailesini güvenli bir yere yerleştirerek Anadolu’ya 
geçmeye karar verdiği günlerdir. 

Mehmet Âkif Ersoy, kesin olarak kararını vermiştir: İstanbul’u terk ederek yeni 
başkent Ankara’ya gidecek ve Kurtuluş Savaşı’na katılacaktır. Çünkü halkın 
tenviri, yani aydınlatılması için kendisinin seçildiği bildirilmiş bulunmakta-
dır. Eşref Edib’ten Sebilürreşat matbaasının klişelerini sökerek Kastamonu’ya 
gitmesini ve kendisini orada beklemesini ister. Ondan bir şey daha ister: Şey-
hülislamlık’taki arkadaşlarıyla temas etmesini… Ve ekler: “Anadolu’daki millî 
hareket aleyhinde bir işe sakın kalkışmasınlar!”

Bu sırada, Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde kongre süreci tamamlanmış, 
Redd-i İlhak’ta karar kılınmış, Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk tamamen 
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örgütlenmiş ve Misâk-ı Millî çizilmiş bulunmaktadır. Son dayanağımız olacak 
Ankara’da büyük bir umut, yeni bir ümit yeşermektedir. 

Mehmet Âkif Ersoy’un Ankara’daki Temsil Heyetinden beklediği gizli haber, 
Türk Ocağı reisi Hamdullah Suphi Tanrıöver aracılığıyla gelir. Anadolu’ya 
geçişin nasıl olacağı, gecenin bir vaktinde kıyafet değiştirmiş, pantolonları 
yandan kırmızı şeritli iki zabitin getirdiği pusulada yazılıdır. Mehmet Âkif, 10 
Nisan 1920 günü Çengelköy’deki evinden ayrılır. Kendisine refakat etmekle 
görevlendirilen eski Bahriye Kurmay Binbaşı Ali Şükrü Bey -sonra Trabzon 
milletvekili- ile birlikte değişik yollardan geçerek İstanbul’un dışına çıkarlar. 
Haydarpaşa’dan kalkan trene Alemdağ istasyonunda bindirilen Mehmet Âkif 
Ersoy’un yanında 12 yaşındaki oğlu Emin Âkif Ersoy da bulunmaktadır. Daha 
sonraki istasyonlardan birinde trene Kuşçubaşı Eşref ve arkadaşları da bine-
rek onlara katılırlar. Bazı yerleri dekoville, kimi güzergâhları da yaya olarak 
geçtikten sonra Eskişehir’e varırlar. Uzun bir süre konakladıktan sonra Eski-
şehir’den yeniden trene binerek Ankara’ya hareket ederler.

Mehmet Âkif Ersoy, on gün süren bir yolculuktan sonra Ankara’ya gelir. Tak-
vimler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığının ertesi günü olan 24 Nisan 
1920’yi göstermektedir. Oğlu Emin ile son kalan paralarını bir yaylı arabaya 
vererek doğruca Türkiye Büyük Millet Meclisine giderler. Yol boyunca nere-
deyse her yerin Türk bayraklarıyla donanmış olduğunu görürler. Meclisin 
önündeki donanma-şenlik hâlâ sürmekte, bir gün önceki coşku yaşanmaya 
devam etmektedir. Heyecan içerisinde etrafa bakarlarken, Âkif’in oğlu Emin, 
sevinçle ellerini çırparak babasına sorar:

-Beybabacığım, görüyor musunuz, ne kadar çok Türk bayrağı var?

O an, tarifi imkânsız vatanperverane duygularla çevresine bakmakta olan 
Mehmet Âkif şu cevabı verir: 

-Evladım, ne kadar çok bayrak varsa, o kadar çok ümit var demektir. 

İşte bu cevap, Namık Kemal’den beridir hürriyet ateşiyle yanıp tutuşan ve va-
tanın bir gün elbet kurtulup selamete kavuşacağına inanan, bu uğurda ümidi-
ni hiç yitirmeyen bir zihniyetin tezahürüdür. Asıl önemlisi, Âkif’in portresin-
de hiç kaybolmayan ümit çizgisinin varlığını göstermektedir.   

Mehmet Âkif Ersoy, daha Türkiye Büyük Millet Meclisine adım atarken Mus-
tafa Kemal Paşa ile karşılaşır. Oğlu Emin Âkif Ersoy, kapıdan çıkıp kalabalık 
bir maiyet arasından kendilerine doğru gelenin Mustafa Kemal Paşa olduğunu 
anlayınca babasının ceketinden çekiştirir. Aralarında geçen ilk konuşmada 
Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Âkif Ersoy’a “Geleceğinizi haber almıştık. Safa 
geldiniz.” der ve önceden planlanan bir hususla ilgili Meclisten ayrılması ge-
rektiğini, daha sonra kendileriyle özel olarak görüşeceklerini belirtir. 

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçen ilk günlerinde izle-
yiciler arasında oturur. Bütün bakışları üzerinde toplamakta ve aşırı bir iltifat 
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görmektedir; ancak o bunları suhulet içerisinde bir yüz ifadesiyle karşılamak-
tadır. Çok geçmeden, Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle, boş bulunan Burdur 
milletvekili seçilir (5 Haziran 1920).

Bilindiği gibi, bundan sonra Mehmet Âkif Ersoy’u, çeşitli tesirlerin altında 
kalarak Ankara’daki millî harekete karşı şüphe ve tereddüt içinde kalanların 
bulunduğu yerlere giderek halkı aydınlatmaya çalıştığını görüyoruz. Önce Es-
kişehir’e giden Âkif, ardından Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya, Afyon, Konya 
ve Kastamonu’ya giderek, hükûmet meydanlarında halka seslenir, nüfuzlu 
kişilerle görüşerek, onları Millî Mücadele’yi desteklemeleri hususunda ikna 
eder. Özellikle 19 Ekim 1920’de geldiği Kastamonu’da, Nasrullah Camisi’nde 
de birkaç kere kürsüye çıkar ve büyük kalabalıklara Kurtuluş Savaşı’nın neden 
yapıldığını açıklar. Anadolu’da yeniden yayımlanmaya başlayan Sebilürreşat 
mecmuasının 464. sayısında 11 sayfa hâlinde basılan ve büyük yankı uyan-
dıran hitabenin metni, Atatürk’ün bizzat okuduğu ve Kurtuluş Savaşı’nın saf-
halarını ayrıntılarıyla anlattığı Nutuk’tan sonraki en önemli vesikadır. Birkaç 
kere daha basılan metin Anadolu’ya dağıtılır ve cephelere gönderilir.    

Kastamonu’dan Ankara’ya döner dönmez Mehmet Âkif Ersoy ile Mustafa Ke-
mal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Eşref Edib’in de katıldığı hâlde, kar-
şılıklı görüşürler. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul basınında, Sevr Antlaşma-
sı’nın memleket için feci bir idam hükmü olduğunu Sebilürreşat’tan başka hiç-
bir gazetenin savunmadığını belirterek onlara teşekkür eder. Mehmet Âkif’in 
bir saat boyunca hiç konuşmadığını nakleden Eşref Edib’in dediğine göre; 
Mustafa Kemal Paşa çeşitli sorularak sorarak Âkif’i kendisi söyletmiş; ayrıl-
dıkları zaman da Âkif, “çok fazla konuştum” diyerek kendi kendine kızmıştır. 
Mustafa Kemal Paşa’nın övgüsüne mazhar olan Sebilürreşat, benzeri görülme-
dik bir ilgiyle karşılanır ve bu ilgi, özellikle mecmuanın 468. sayısında İstiklâl 
Marşı’nın ilk olarak basılmasıyla yurt sathına yayılır.

Bilindiği gibi İstiklâl Marşı, Erkân-ı Harbiye adına İsmet Paşa’nın isteği üzeri-
ne Maarif Vekâleti tarafından açılan bir yarışma ile yazdırılmak istenmiş ve 
bunun için beş yüz lira para ödülü ayrılmıştı. Bir genelge ile bütün şehirlere 
duyurulan İstiklâl Marşı Yarışması’na 770 şiir gönderilir. Ancak hiçbiri aske-
rin üzerinde istenilen tesiri uyandırabilecek nitelikte değildir. Bunun üzerine 
Maarif Bakanı Hamdullah Suphi ve Balıkesir Milletvekili Hasan Basri gibi bazı 
arkadaşları Mehmet Âkif Ersoy’a başvururlar. Safahat şairi, “para karşılığında 
şiir yazmam” diyerek onları geri çevirir. Bunun üzerine, yarışmanın şartların-
da değişikliğe gidileceğine dair garanti verilerek, İstiklâl Marşı’nı kendisinin 
yazması hususundaki asıl engel kaldırılır.

Bu süre zarfında, Taceddin Dergâhı’nda misafir edilmeye başlanan Mehmet 
Âkif Ersoy, oradaki ilk geceyi uykusuz geçirir. Sabah namazından sonra, der-
vişlerin kimi tövbe istiğfar okuyarak ve salavat getirerek kerahat vaktini dol-
dururken, kimileri de sessizce bir köşede virdini okuyup çorba vaktini bekler-
ken, üst katın salonunda geceyi gözünü kırpmadan, adeta yıldızları seyrede-
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rek geçiren biri daha vardır. Bir karakter abidesine benzeyen bu adam Mehmet 
Âkif’ten başkası değildir. Gece boyunca yazacağı marşın adının ne olacağını 
düşünen, dudağından dökülen ilk dizelerin vezinlerini düzeltmekle uğraşan 
Mehmet Âkif, artık hiç kıpırdamadan ufka bakmakta, tan yerinin ağarmasını 
beklemektedir. 

Dergâhtan çıkan ve yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yolunu tutan 
Mehmet Âkif Ersoy, aynı sırada oturduğu Hasan Basri’nin şiir yazmakla meş-
gul olduğunu görür. Ondan, gönderilen şiirlerin Maarif Vekâletince beğenil-
mediğini öğrenir. Hasan Basri’nin hasbice söylediği “güneş varken yıldızı kim 
arar?” sözüne de kızar. Bir de, ödül meselesinin nasıl olduğunu sorar. Hasan 
Basri, para konusunu Maarif Bakanı Hamdullah Suphi ile görüşerek hallet-
tiklerini, böylelikle marşı yazacağına dair kendisi namına söz verdiğini söy-
ler. Hatta Âkif’i, yazmak istemediği takdirde, birkaç gün içinde Meclise başka 
bir marşın sunulacağını söyleyerek sıkıştırır. Mehmet Âkif’in “söz vermek” ve 

“verdiği sözü tutmak” hususunda nasıl hassas bir insan olduğuna dair, başta 
Midhat Cemal Kuntay, onu çok yakından tanıyanların anlattıklarını bilenler 
bilir. Hasan Basri’den kendisi adına söz verdiğini duymak, Âkif’in yerinden 
kalkması için yeterli olur. Aziz dostuna, “Basri, ver şu elinde eğreti duran kâğıt 
kalemi” diyerek hızla uzaklaşır. Sonra geri gelerek, içerideki müzakerenin gü-
rültüsüne aldırış etmeksizin marşın ilk mısralarını yazmaya koyulur. 

Mehmet Âkif Ersoy’un içindeki “İstiklâl Marşı” sancısı o an itibariyle başlar. Bu 
sancının yüz ifadesine yansıdığını, alışılan portresini bir anda değiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Nitekim aceleyle Taceddin Dergâhı’na gelerek, yemek yiyecek 
durumda olmadığını ve kimseyle görüşemeyeceğini söyler. Namazlarını da üst 
katta yalnız kılacağını belirterek çekilir ve saatlerdir zihninde yer eden mısra-
ları yazmaya devam eder. Yüzü, örsün üzerinde dövülerek incelmiş kor-alev-
den demir gibi, öylesine ateşindir… Fakat nasıl ince bir ruh hâli içerisindedir 
ki, o gece hiçbir surette kimseyi rahatsız etmek istememiştir. Yanına yeterin-
ce mürekkep ve kâğıt almayı unuttuğunu neden sonra gecenin bir vaktinde 
fark eden Âkif, dergâhta el ayak çekilip herkes uyumuş olduğundan, değil şeyh 
efendiyi, dervişlerden birini bile uyandırmak istememiş, tamamladığı kıtaları 
unutmamak için, önce üşümek pahasına tüten ocağı söndürmüş ve sönen ate-
şin küllerinden eşeleyip aldığı kömürlerle İstiklâl Marşı’nın mısralarını duva-
ra yaza yaza sabahı etmiştir. Her yazdığında da derin bir “oh” çekmiştir.

İşte o sabah, Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda bir şair, şafağın iyice sökmesini, 
bir başka deyişle güneşin doğup yükselmesini beklemektedir. Güneş üç mız-
rak boyu yükselip, ışık dergâhın boydan boya uzayan camlarına vurunca du-
varlara yazılan marş okunaklı hâle gelir.  

İşte o sabah, Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda şafak Mehmet Âkif Ersoy’un 
rükûdan başka hiçbir şeye eğilmeyen, secdeden başka hiçbir yere değmeyen 
tertemiz alnını vurup pak ve dırahşan eylediğinde İstiklâl Marşı yazılmış bu-
lunmaktadır.  
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Anlatıldığına göre, Mehmet Âkif’in sabah çorbasını yukarıya çıkaran derviş, 
duvardaki kömür karası yazıları görünce büyük şaşkınlık yaşar, ne dediği an-
laşılmaz bir hâlde kendini aşağı kata zor atar. Taceddin Dergâhı’nda bulunan 
herkesin ne olup bittiğini anlamak için birbiriyle konuştuğu bir sırada Hasan 
Basri Çantay çıkagelir. Âkif’i uyandırmak için gelen Hasan Basri, üst kata çı-
kar ve gördüklerine inanamaz: koskoca bir duvar İstiklâl Marşı’nın mısrala-
rıyla doludur. Bütün bir geceyi boş geçirmeksizin, marşı yazmakla uğraşan 
Âkif’in yorgunluğu yüzünden okunmaktadır. Duvardan gözlerini ayıramayan 
ve okuduğu mısralardan hayli etkilenen Hasan Basri’nin sevincini gören Meh-
met Âkif, doğrulduğu yerden ona; “Hayrola Basri, sabah sabah neden böyle te-
bessüm ediyorsun? Yoksa cennetle mi müjdelendin?” diyerek seslenir. Bu söz 
karşısında takılmadan edemeyen Hasan Basri bilmektedir ki, asıl rüyayı gören 
ve bu rüyayla ilhamını besleyen Âkif’in ta kendisidir. Bu itibarla sevincin asıl 
sahibi odur; tebessüm asıl ona yakışır. Hâl böyleyken, Âkif portresinde bunlar-
dan hiçbir iz yoktur. 

Mehmet Âkif Ersoy, verilen sözü yerine getirmiş olmanın hazzıyla “İstiklâl 
Marşı”nın temize çekilmiş bir nüshasını okuması için önce Hasan Basri Çan-
tay’a verir ve belki değişiklik yapabileceği kaydıyla, Hamdullah Suphi Bey’e 
henüz göstermemesini ister. “İstiklâl Marşı”nı herkesten önce, ilk okuyan kişi 
olmanın bahtiyarlığını yaşayan Hasan Basri, şiirin mükemmel olduğuna öyle-
sine kanaat getirir ki, kendini tutamaz ve doğrudan Maarif Bakanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver’in yanına gider.

Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, “İstiklâl Marşı”nı okuyunca, Meh-
met Âkif’e başvurmakla nasıl doğru bir iş yaptıklarını bir kez daha anlar; ara-
dığı şiiri bulmuştur. Şimdi sıra “İstiklâl Marşı”nı Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinden geçirmeye gelmiştir. Âkif’in güçlü şahsiyetinden ve onun gelir gelmez 
milletvekili seçilmesinden haz etmeyen bir grubun muhalefet edebileceği en-
dişesi yok değildir. Ancak onları asıl düşündüren, ciddi bir muhalefet karşısın-
da onuru kırılacak Âkif’in şiirini geri çekme ihtimalidir. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver, Maarif Bakanı sıfatıyla bir tezkere yazarak, İstik-
lâl Marşı seçimini gündeme aldırır ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki birle-
şimde yarışmaya gönderilenlerin arasından seçilen altı şiirle birlikte Mehmet 
Âkif’in “İstiklâl Marşı”nın da görüşülmesini sağlar. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın nezaretinde yapılan ilk görüşmede, Ham-
dullah Suphi’nin okuduğu şiirlerin cılızlığı gerekçesiyle, Hasan Basri Çantay, 
Mehmet Âkif’in “İstiklâl Marşı”nı okunmasına dair bir teklifte bulunur. Başta 
Besim Atalay olmak üzere, bazı milletvekilleri itiraz ederlerken, bir anda Meh-
met Âkif’in “İstiklâl Marşı”nın okunmasına geçilir. Hamdullah Suphi, kürsüye 
doğru ilerlerken önce Âkif’in oturduğu tarafa bakmış ve şairin yüzünde kız-
gınlıktan çok bir mahcup olma ifadesini görünce biraz rahatlamıştır. Orada 
hazır bulunan milletvekillerine, önce, Maarif Bakanı olduktan sonra yarışma-
ya gönderilen şiirleri incelediğinden ve ruh itibariyle daha üstün bir marş ara-
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dıklarından bahisle Mehmet Âkif Ersoy’a başvurduklarını açıklar. Hamdullah 
Suphi’nin yarışma için konulan para ödülünde nasıl bir değişikliğe gittikleri-
ni anlattığı sırada Mehmet Âkif’in yüzü bir endişenin izleriyle doludur. Değil 
ısmarlama, para için asla şiir yazmayacağını, millet yolundaki bu hizmetin 
karşılığını yalnız Allah’tan beklediğini şahsen Hamdullah Suphi’nin kendisi-
ne söylemiş olan Âkif’in düşünceli hâli, daha çok “İstiklâl Marşı”nın resmen 
kabul edilmesinden sonraki sürecin ne olacağıyla ilgilidir. Mehmet Âkif, âdeta 

“Başıma ne işler açtın Hasan Basri? Dergâha gidince orada bunları konuşacağız” 
dercesine aziz dostuna bakarken Hamdullah Suphi Tanrıöver, tarihe geçen bir 
inşat örneğiyle “İstiklâl Marşı”nı okur, bir daha okur, bir daha okur. Mehmet 
Âkif’in, ertesi gün “Hamdullah Suphi öyle bir okudu ki, ben bile beğendim” di-
yeceği bir okuyuştur bu… Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki herkes, 
Reis sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa da dâhil olmak üzere, marşı ayağa kalkarak 
dinlemekte ve coşkunca alkışlamaktadır. 

Her okuyuş coşkun alkışlarla kesilirken Mehmet Âkif Ersoy, yapılan tezahüra-
ta dayanamayıp, oturduğu yerden sessizce kalkar ve yüzünde büyük bir teva-
zu ifadesiyle kendini dışarı atar. Gün boyu Ankara’nın sokaklarından dolaşır. 
Daha on yıl önce, 1911’de Safahat ilkin basıldığında aynı duyguları yaşamış 
olan Mehmet Âkif, şimdi bir milletin sesi olarak göklere çıkarılmakta, haklı 
bir şöhrete yeniden kavuşmaktadır. Tekrar söyleyelim ki, Âkif bunun insanı 
değildir; portresi değişmez, o şöhretin afet olduğunu bilenlerdendir.

Bilindiği gibi, “İstiklâl Marşı”, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921 
tarihli birleşiminde yapılan konuyla ilgili ikinci oturumda, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin millî marşı olarak kabul ve ilan edilir. Para ödülü olarak konulan 500 
lira da kanunen alınarak, babası şehit olmuş genç kızlara el işi öğretmek ama-
cıyla kurulmuş olan Darülmesaiye bağışlanır. 

12 Mart 1921 günü Ankara’da hava çok soğuktur. Dışarıda insanın kemiklerini 
sızlatan bir ayaz vardır. O gün, şükran duygularıyla şair Mehmet Âkif Ersoy’u 
arayan gözler, onu sınıf arkadaşı Baytar Şefik Bey’in muşambasını ödünç ala-
rak elbisesinin üstüne giydiği hâlde, Ankara’nın sokaklarında asil bir çehreyle 
dolaşırken görürler.   

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mehmet Âkif Ersoy’un portresi İstiklâl Marşı’nı 
yazdıktan sonra da asla değişmez, hep aynı kalır, hatta duruşu da aynıdır, bil-
diğiniz Âkif duruşu. O, İstiklâl Marşı’nda yeniden varoluşumuzu anlatırken, 
gerçekten Türk milletinin sesi olmuştur. Yalnız aydınlar değil, fakirlik ve za-
ruret içinde harap ve bitap düşmüş milletin her bir ferdi, bu şiirde kendisini 
bulmuş; tarihte Türk olmanın kıvancını yaşamıştır. Yine denilebilir ki, İstiklâl 
Marşı, Türk milleti yaşadıkça, onun millî değerlerle bezenmiş ruhunu kudret-
le aksettiren en önemli şiirlerden biri olarak anılmaya devam edecektir.
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