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Eylül Turçin: Merhaba hocam, okulumuz öğrencileri olarak Safahat okumalarının son aşamasında olduğumuzdan dolayı okumalarla
ilgili bir soruyla başlamak istiyorum: Anadolu Mektebinde Akif okumaları nasıl başladı ve nasıl bir süreçte ilerledi?
Prof. Dr. Sami Güçlü: Aslında Akif okumaları olarak başlamadı okumalarımız. Anadolu Mektebi olarak 2012 yılında yazar okuma
programı olarak başlattığımız bir hareketti. Yazarı belirliyoruz, yazarı iyi tanıyacak kadar eserlerini okuyoruz. Akif’ in yazmış olduğu
Safahat’ı, Kur'an-ı Kerim meali, mektupları, makaleleri ve hakkında yazılanlar var. Burada ana fikir şu; “Biz tarihimizi, kültürümüzü,
sanatımızı, edebiyatımızı, inançlarımızı, değerlerimizi nasıl öğreneceğiz hayatta? Gençler Safahat’ı bilir, İstiklal Marşı’nı bilir ama Akif
birçoğu için meçhul bir insandır. Onun İstiklal Marşı’nı ne şartlarla yazdığını bilenlerin sayısı çok az. Biz bu yüzden çocuklarımızda bu
eksikliği kapatmak istedik. Yazar listemizde Akif mutlaka olmalıydı. Niye? Yakın dönem şairlerindendir kendisi. Büyük devletimizin
çöküşüne şahit olan ve yeni bir devletin kuruluşuna hizmet anlamında önemli roller üstlenen bir insan… İstiklal Marşı’nın, “Çanakkale
Destanı” şiirinin şairi ve toplumu analiz eden, toplumdaki eksiklikleri dile getiren bir sanatçı. Müslümanlığın iyilik, güzellik, doğruluk
üzerine kurulu olduğunu anlatan bir düşünür. Her sene 27 Aralık ve 12 Mart’ta Akif’le ilgili program yaparız. Sezai Karakoç’un bir lafı
vardır Akif hakkında: “Boşuna yaşamadı, boşuna ölmedi.” diye. Akif her yıl yeniden doğuyor. Bu geç kalmış bir buluşma, ama siz geç
kalmış sayılmazsınız.

Okulumuzda “Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” etkinlikleri kapsamında oluşturulan Safahat Okumaları
Grubu Anadolu Mektebi merkez ofisinde ziyaret ettiği Anadolu Mektebinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile röportaj gerçekleştirdi. Röportajda arkadaşlarımıza okulumuzun Anadolu
Mektebi danışmanlarından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Refika Okulu Gürkan eşlik etti.

"Mehmet Akif'in tüm eserlerini okumak onu ailesinden daha iyi tanımak demektir."

02.03.2023

Nisa Nur Alkan: Size göre öğrenciler panel konularını seçerken Akif’i bir şair
olarak mı yoksa bir düşünce insanı olarak mı görüyorlar?
Prof. Dr. Sami Güçlü: Öğrencilerimiz Akif’in şairliğinden çok hayat mücadelesi
ve şahsiyetinden etkileniyor. Akif zaten herkes için bir model insanıdır. Şiiri de
orijinal metniyle anlamak bir lise öğrencisi için zor olduğundan, zahmetlidir. Biz
öğrencilerimize Safahat’ı okuturken bir sayfası orijinal, bir sayfası yeni Türkçe
olan baskısını veririz. Safahat, Akif’in düşünce yapısının nasıl olduğu öğrenilsin
diye okunmalıdır. Anlamak için gerçek anlamda vakit ayrılması gerek, bu da çok
uzun sürer. Bir rehbere bile ihtiyaç duyabilir. Akif topluma nasıl bakmış,
toplumu nasıl yönlendirmiş, eleştirmiş ve nasıl uyarmış? 
Mesela insanlara eleştirileri çok serttir.  İslamiyet’e uymayan tavırları karşısında cami cemaatine de en sert sözleri söylemiştir. Akif’in o
gerçekçi yaklaşımı gibi bir yaklaşıma sahip biri çıkmamıştır daha sonrasında. Akif’in bu yönüyle şairliğinin çok tercih edildiğini
söyleyemeyiz. Akif’in şahsiyetine değinirsek onda, arkadaşlarımızda görmek istediğimiz vasıflar vardır. Akif merhamet, fedakârlık,
dürüstlük, doğru sözlülük ve çalışkanlık gibi karakter özelliklerine sahiptir. Bu da Safahat’a yansıyor. Ayrıca ikbal ve para peşinde
değildir. Kendini topluma adamıştır. İnsanlarda genel olarak faydacı bir yaklaşım vardır. Mesela zor olanı istemez, ama çok kazanç ister.
Gayrimeşru işleri tercih eder. Akif meşru ilkelere sahip bir insandır. Tereddüt taşıyan noktalardan geçmez ve doğrudan şaşmaz. Bu
yönüyle insanlar için bir örnek niteliği taşır.
Ceydanur Kurt: Biz şu anda Safahat okumalarını gerçekleştiriyoruz. Sizce Safahat okumalarını bitirdiğimiz zaman Akif’i tam anlamıyla
tanımış olacak mıyız?
Prof. Dr. Sami Güçlü: Safahat’ta, Akif’in seçtiği konu başlıkları içerisinde görüşleri, düşünceleri ve tavsiyeleri var. Fakat Akif’in Milli
Mücadele’deki rolünü ayrıca okumak lazım. Akif’i tanıyan ve uzun zaman Akif’le arkadaş olan insanların kitaplarını okumak lazım. Esas
Akif’in devletle ilişkisini çok iyi bilmek lazım. Akif, bugünkü adıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, o günkü adıyla Teşkilat-ı Mahsusa dediğimiz
teşkilatla hem Almanya, hem Suudi Arabistan’da ziyaretlerde bulunmuştur. Akif’in bu yönünün bilinmesi lazım. Safahat size kendi
hayatını, öğretmenlik hayatını, üniversitedeki görevlerinin bir kısmını öğretecektir. Fakat hakkında yazılanları okumak lazım. Çünkü
Akif kendisi hakkında çok fazla şey yazmamış ve yazmaz da. Eleştirdikleri Akif, ailesine verebilecek herhangi bir paraya sahip değilken
Ankara’nın daveti üzerine hiçbir ücret almadan Milli Mücadele’ye katılmıştır. Emekli maaşı bile almamaktadır. Çünkü idealist insanlar
için doğru olan, doğru yolda ilerlemektir. Kendi için ne doğruysa ona göre hareket etmektir.
Refika Okulu Gürkan: Ülkemizde bir afet yaşandı. Bu süreçte gençlerimizin birlik, beraberlik içinde el ele, kol kola yapılan tüm
faaliyetlerde, yardımlarda nasıl yol aldığına birebir şahit olduk. Gençlik bize ‘Asım’ın nesli dimdik ayakta.’ cümlesini kurdurttu. 
Prof. Dr. Sami Güçlü: Aynı kanaatteyim. Bizim mektebimizin öğrencileri de organize oldular ve bununla alakalı çalışmalara başladılar.
Depremzedelere moral amaçlı takdire şayan hamleler yaptılar. Biz de bunları gözlemleyince ümitlendik. Kendisine bir görev düştüğünü
bilen bir neslin yetiştiğini görmek çok güzel. İnsanların bu konuda fedakârlıkları tarifsiz. Toplumdaki bu bilinç çok ümit vaat ediyor.
Özellikle yeni nesil daha da vaat ediyor.
Zeynep Karataş: Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr Sami Güçlü
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Mehmet Akif ve Manzum Hikâye

Mehmet Akif ve Toplumsal Eleştiri

 İslam Dininin Âkif'in Şiirlerine Etkisi

Ersoy'un Kaleminden Çalışma ve Çalışkanlık

Mehmet Akif'in Vatansever Kimliği

Geleceğin Aydınlığı: Asım'ın Nesli

Mehmet Akif'in  Şiirlerinde Birlik ve Beraberlik

ASBL SAFAHAT OKUYOR
Okulumuzda “Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” etkinlikleri kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülşen Şimşek
rehberliğinde Safahat Okumaları Grubu oluşturuldu. Gruptaki arkadaşlarımızın her biri Safahat'ın yedi kitabı üzerine
panel metni hazırlıyorlar. Arkadaşlarımız hazırlık aşamasındaki panel metinlerinden birer bölümünü bizimle
paylaştırlar.

"Safahat’ın birinci kitabındaki birçok şiiri manzum hikâye özelliği
gösterir. Şiirlerinde daima içinde yaşadığı hayatı anlatmayı tercih
eden Akif, manzum hikâyede de olanı olduğu gibi anlatır.  'Benim
şiirimde böyle yüksek hayaller bulunmaz. Ben şiirde hayale
dalmam. Mesela bu taşsa ona taş derim. ‘Hacer-i Semavî’ demem.
(…) Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. '
sözleriyle gerçekçi sanat anlayışını ifade eder. Her ne derse görüp
de söyler. Özellikle manzum hikâyelerinde kullandığı yer yer
ironi ve mizah barındıran üslubuyla  okuyucuları etkilemeyi
başarır."

Ceydanur KURT

"...Safahat’ın ikinci kitabı 'Süleymaniye Kürsüsünde' adlı eserdir.
Abdürreşid İbrahim adlı İslamcı kimliğe sahip karakterin
ağzından dönemin toplumsal ve siyasal durumu eleştirilirken
“İslam Birliği” ideali yansıtılır. Doğu ve Batı uygarlığı, Türkçülük,
teknik, hürriyet, Avrupa’da öğrenim, ilerleme gibi çeşitli
sorunların tartışıldığı eserde Akif’in ideolojik kimliği şair
kimliğinin önüne geçmiştir. Şairin “İnan ki her ne demişsem
görüp de söylemişim.” sözü onun yol haritası gibidir..."

Zeynep KARATAŞ

"Hakkın Sesleri, Safahat’ın üçüncü kitabıdır. Bu kitap  on
manzumeden oluşmaktadır. Akif, şiirlerinin başında Kur’an-ı
Kerim’in ayetlerine yer vermiştir. Akif’in yazdığı şiirler ayetin
devamında açıklama niteliği taşır. Kitabın sonunda Ferid Kam’ın
Mehmet Akif’e yazdığı mektup yer almaktadır. Kitap Balkan
Savaş’ları zamanında yazılmıştır. Dolayısıyla Akif bu kitapta
savaşlar yüzünden sefil düşmüş halkı cesaretlendirmeye ve onları
hiçbir zaman umudun kaybolmadığına şu mısralarıyla
inandırmaya çalışır:
Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar,
Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var."

Burcu YAZARLI

"Hedefe yürürken amacımız ne kadar kuvvetliyse o kadar çabuk
varırız ulaşmak istediğimiz yere. Aynı zamanda Mehmet Akif
Ersoy'a göre çalışma, yaratılışın gereğidir. Bu düşüncesini
Safahat'ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde kitabında şu
sözleriyle destekler: "Atalet fıtratın ahkâmına madem ki isyandır; 
 Çalışsın, durmasın her kim ki davasında insandır.” 

Raye SÜNGER

"...Hatıralar'ın okuyucuya hissettirdiği temel hâl durumu ise
vatanseverlik duygusudur. Mehmet Akif her ne kadar farklı yer ve
durumlarda bu şiirleri ortaya çıkarmış olsa da her birine
baktığımızda vatanseverlik, tevekkül anlayışı ve Hakk'a bağlılık
duygularının ön planda olduğunu görebiliriz. Farklı yerlerden kast
edilen: Berlin seyahati, Mısır ziyareti ve Necid'den Medine'ye
kadar olan yolculuğu sırasında bulunduğu konumlardır. "

Zeynep TURAN 

"Mehmet Akif’in nezdinde geleceğe umut olacak kişiler Asım ve
neslidir. Asım’ın nesli gençler, onun özelliklerini taşır ve geleceği
aydın kılmak için uğraşır. Akif’in hedefi de işte budur: geleceği
aydın kılacak olan Asım’ın nesli..."
 “Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek
 İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!”

Ceren ASLAN

"Akif’in şiirlerinde üstünde durduğu önemli bir konu millî birlik ve
beraberliktir. Gölgeler 'de insanları birlik olmaları konusunda
uyarmış, vatanı korumak adına onları cesaretlendirmiştir.
Buradaki şiirlerinin büyük bir kısmını ömrünün son yıllarında
yazmıştır. Akif'in, bu şiirlerinde toplumcu kimliğinden sıyrılıp
kendi 'ben'ine yöneldiğini söylemek mümkündür. Vatanından
uzak olmak, ilerleyen yaşına eklenen hastalık ve yalnızlık, onun
şiirlerini hüzünle gölgelemiştir."

Selen Sude DURMAZ
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Biliyorsunuz Osmanlı Devletinin son döneminde ve Milli Mücadele yıllarında pek çok fikir akımı ortaya çıktı. Mehmet Akif
bu akımlar içinde İslamcılık ideolojisini benimsemiştir. Sizce onu diğer akımlardan uzaklaştıran ve bu ideolojiye yönelten
sebepler nelerdir? Akif bu ideolojisini Safahat adlı eserlerinde şiirlerine nasıl yansıtmıştır?
Geç Dönem Osmanlı dediğimiz 19. yüzyıldan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemi çalışan tarihçiler ve sosyologlar öncelikle
bütün olup biten tarihsel malzemeye bakıp böyle ideolojiler gördüler. O doğrultuda da bazı temel ideolojiler hesaplandı. Öne
çıkan ideolojiler Türkçülük, Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılıktır. Biz Mehmet Akif Ersoy'a, onun dönemine baktığımız zaman
vatanseverlik duygusu içerisinde olduğunu görüyoruz. Aydınlar o dönemde temel kriz meselesi ile ilgili çözümler üretti. Geç
Osmanlı Dönemi’nin temel krizi milletin bekasıdır. Yani devlete bir şey olursa milletin, toplumun yıkılmaması için ne gibi
tedbirler almak lazım? Mehmet Akif bunlar arasında İslami çözümü savunan bir aydın. Onun bir geçmişi var. Herkesin hayatı
belirleyici olur ideolojilerini seçmesinde. Mehmet Akif, o yönde İslami bir çözümü tercih eder. Yani der ki “Farklı, farklı
kavmiyetler, etnik kimlikler var.” Nitekim kendisi de Arnavut asıllıdır ama asla bu etnik yönünü öne çıkarmamıştır. Neden?
Çünkü elimizde dinimizden kaynaklanan bir ümmet anlayışı, bir kardeşlik anlayışı var ve buna dayanarak daha güçlü bir birlik
beraberlik kurabiliriz. Bir Müslümanlık sözleşmesi etrafında toplumu yeniden kurabilir, güçlendirebiliriz düşüncesiyle bu yönde
bir tercihte bulunur.  Bununla birlikte Akif, farklı olanları dışlamıyor, onları da kapsayacak biçimde söz üretiyor.
Mehmet Akif, bu ümmet anlayışının birleştirici bir güç olacağına inanıyor. Burada onun İslamcılığının önemli etkileyicilerini
düşünmek lazım. Bu kişiler, Cemalettin yani Mısırlı Muhammed Abduh adlı modern İslamî düşünürlerdir. Bunlar İslam'ın
birleştirici bir güç olduğuna inanıyorlar. Ama bütün Müslüman kavimlerin kendi dilleri ve kültürleri üzerinde üretimde
bulunabileceğini, dolayısıyla kültürel kimlikleri, dinsel kimlikleri reddeden bir İslamcılık değil Mehmet Akif'in yaklaşımı. Sadece
böyle önemli/daha önemli ayrımı yapıyor. “Bizi asıl birleştirecek olan bu Müslümanlığımızdır, Peygamberin ümmeti olmamızdır
ama ondan öte elbette biz Türkçe ile yazıp çizmeye, kültür geliştirmeye ve hayat kurmaya devam edeceğiz.” diyor. Onunkisi böyle
daha modern hayatla bağlantılı bir İslamcılık diye düşünebiliriz. 

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vatansever kimliği nasıl ve hangi koşullarda oluşmuştur? 
Osmanlı 19. yüzyılın başlarından itibaren modernleşen bir devlet. Bu modernleşme Batı’nın pek çok
yönden üstünlüğü karşısında gücünü koruyabilmek için yaptığı bir seçim. Osmanlı, öncelikle ordusunu
Batılılaştırmaya çalışıyor ama bu tabi onunla kalmıyor. Bütün toplum Batılılaşmaya başlıyor ve Batılı
bir eğitim anlayışı ortaya çıkıyor. İnsanlar Batılı eğitim almaya başlıyor. Mehmet Akif Ersoy da bu
olabildiği kadar modernleşmiş eğitimi alan gençlerden biri. Arapça, Farsça biliyor ama aynı zamanda
Fransızca da biliyor. Bu eğitimin eşliğinde Akif’in, gençlik döneminde Osmanlı Devleti'ndeki ve Osmanlı
Devleti dışındaki siyasal gelişmeleri izleye izleye, bunlarda roller alarak yavaş yavaş bir vatansever
olduğunu söyleyebiliriz. Şairin Osmanlının yaşadığı siyasal ve ekonomik zorlukları aşarak modern ve
müreffeh bir devlet ve toplum haline gelmesi hayali, onun vatansever  kimliğini gösterir.

"Akif, farklı olanları dışlamıyor, onları da kapsayacak biçimde söz üretiyor."

Okulumuz Bakalorya Programı 10. sınıf öğrencilerinden Ceren Altunbaş, Gürcü Gül Göktaş ve Pelin Esra Ercan, Boğaziçi
Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Köroğlu’yla Mehmet Akif’in kişiliği, eserleri ve            
yaşadığı dönemle ilgili  çevrimiçi ortamda keyifli bir röportaj gerçekleştirdiler.

ŞAİR, VATANSEVER FİKİR ADAMI AKİF

Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy'un ülkenin o günkü siyasî ve sosyal ortamından
etkilendiği söylenilebilir o zaman değil mi?
Kesinlikle söylenebilir. Bildiğiniz gibi Mehmet Akif Ersoy önce Sıratı Müstakim sonra Sebülür
Reşat dergilerini çıkardı. Başka İslamcı dostlarıyla birlikte orada şiirler yayınladı. Bu şiirleri ilk
kitabından itibaren hep Safahat başlığı altında topladı. Yedi kitap var burada. 1911’den 1930’lara
kadar uzanan yedi kitap söz konusu. 1. kitap ve 2. kitapçığı çıkardı. O kitapların parçaları olan
şiirleri de dergilerde yayınlıyordu. O şiirler güncel olaylarla ilgiliydi. 1. Dünya Savaşı, Milli
Mücadele, daha önce gerçekleşen Balkan Savaşı ile ilgili dünyadaki gelişmelerle ilgili yorumlar
yapan manzum bir şiir yazıyordu. Yani şiir formunda, aruz vezniyle yazılmış kafiyesi olan ama
aynı zamanda neredeyse roman özellikleri sergileyen bir eser ürettiğini biliyoruz. O yüzden de
bu şiirleri üretirken ve yayınlarken güncel siyasetle ve gelişmelerle ilişki içerisindeydi.   
Mehmet Akif’in, eserlerinde yaşadığı döneme tanıklık ettiğini görmekteyiz. “Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!” diyen
millî şairimiz edebî metnin kurmaca dünyası içerisinde gerçekliğe nasıl bağlı kalabilmiştir? 
Mehmet Akif çok iyi bir edebiyatçıdır. Hem geleneksel Divan edebiyatı dediğimiz geçmişimize hâkimdir hem kendisinden önce gelen
Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Ziya Paşa gibi ilk Batılı anlamda Türk edebiyatçılarını takip etmiş hem de onlardan sonra gelen Servet-i
Fünun şiirinden de etkilenmiştir. Hatta onlar gibi yazdığı şiirler de olmuştu ama ondan sonra böyle daha realist, gerçekçi bir üslup
geliştirdi ve Safahat'ın o yönde geliştiğini görüyoruz. İlginç bir  içimde Mehmet Akif'in bu yaklaşımının belirleyicisi Fransız kaynaklıdır.
Bazen Stendal gibi Fransız realizminin öncüleri hatta daha sonra natüralizm Emile Zola onun etkilendiği sanatçılardır. Emile Zola hayatı
özellikle kötü yönleriyle göstermeyi biliyordu. Mehmet Akif’te de buna benzer bir yaklaşım oluştu. Güncel ve siyasal meselelerle ilgili
yazdığı için Mehmet Akif'in şiirinde her zaman bir amaç var: İnsanları kitleleri, okurlarını kendi düşüncesine, işte İslam'la ilgili
vatanseverlik ile ilgili o günün Türkiye’si ile ilgili kendi düşüncesine yaklaştırmak, ikna etmek… Onun için en iyi yöntemin bu tarz bir
gerçekçi yaklaşım olduğunu düşünüyor ve nitekim şiirini öyle kuruyor. Mehmet Akif şiirlerinde edebiyat tekniğine hâkimiyetiyle
ideolojik mesajını bir araya getirmeyi çok güzel başarıyor. O yüzden o gün de bugün de Mehmet Akif okuyanlar var. 

Doç. Dr. Erol Köroğlu
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Okulumuz Bakalorya Programı 10. sınıf öğrencilerinden Pelin Esra Ercan, Ceren Altunbaş, Gürcü
Gül Göktaş Tâceddin Dergâhı ve Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesini ziyaret ettiler. Edindikleri bilgileri
video ve görsellerle bizimle paylaştılar.
Tâceddin Dergâhı Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Tâceddin Dergâhı’nın
selâmlık bölümü bugün Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi olarak kullanılmaktadır ve Hacettepe
Üniversitesi Kampüsü sınırlarındadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli Mücadele’ye katılmak
için Ankara’ya gelen ve yakın arkadaşlarıyla birlikte bu evde ikamet eden M. Akif Ersoy İstiklal
Marşı'nı ve birçok şiirini burada yazmıştır. Savaş yıllarında Mehmet Akif’e tahsis edilen bu iki
katlı ahşap evde millî şairimiz dostlarıyla Milli Mücadele meselelerini tartışmıştır. Müze haline
getirilen ev, 1949 yılında meclis kararıyla açılmıştır. Bir yatak odası, mutfak ve salondan oluşan
bu müzenin salonunda Mehmet Akif Ersoy’un ve arkadaşlarının mumdan yapılmış maketleri,
duvarlarında Akif’in çıkardığı Sebîlürreşâd dergisi ve fotoğrafları, Akif’in odasında yatağın
yanında Kuran-ı Kerim olduğu görülmektedir. Şairin, gece ilham geldiğinde aklındaki
mısraları unutmamak için bu odanın duvarlarına yazdığı söylenir. Evin çevresinde Mehmet
Akif Ersoy’un gençlik fotoğrafları, İstiklal Marşı’nın Osmanlı Türkçesiyle yazılmış orijinal
metniyle birlikte İngilizce ve Türkçe metinleri, Akif'in kızlarının ve eşinin portreleri
görülmektedir.

İSTİKLAL MARŞI ANKARA'DA DOĞUYOR

DESTAN ŞAİRİ MEHMET AKİF
20. yüzyıl Türk milleti için talihsiz olayların yaşandığı bir asır olmuştur. Mehmet Akif'in iki
büyük destanı olan Çanakkale Şehitlerine ve İstiklal Marşı şiirlerinin milletin tek yürek
olmasında önemi büyüktür.

Akif’in cepheyi görmeden yazdığı Çanakkale Şehitlerine destanında savaş tüm canlılığı ve
gerçekliğiyle gösterilir. Böylesine büyük bir savaşı Akif kadar kimse gerçekçi
anlatamamıştır. Bu da Akif’in eserinin destanlaşmasındaki en büyük etkendir. İstiklal Marşı,
Çanakkale Şehitlerine şiirinin devamı niteliğindedir. “Çanakkale Şehitlerine şiiri, İstiklal
Marşı’nın mukaddimesidir.” der Tahsin Yıldırım. Her iki şiirde de al bayrağa, kahraman
Türk milletine ve şanlı orduya sesleniş vardır. Savaşlardan önce halk içinde karamsarlık
duygusu hâkimdir. İnsanların içine düştüğü bu vahim duygudan kurtarmak için eserlerinde
“yurt, vatan, bayrak, toprak, istiklal, Hak, ezan, şehadet” gibi kelimeleri sıkça kullanan
Mehmet Akif, Türk milletinin manevi değerlerine vurgu yaparak halka ümit ve inanç
aşılamıştır.

İstiklal mücadelesi al bayrağın üzerindeki hilal uğrunadır. Hilal İslam'ın ortak sembolüdür
ve Türk milleti için sevgilidir. Akif o nazlı hilal için "Vurulup tertemiz alnından uzanmış
yatıyor, / Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!" der. Hilal, ışığını uğruna batan
güneşlerden almaktadır. 

Dağılma tehdidi altındaki Türk milletinin birliği, hilalin altında sağlanacaktır. Ezan da bu
birliğe çağırır. İstiklal Marşı'nda Akif, şehitleri konuşturur. Ezanın dinin temeli olduğunu ve
yurdun semalarında ebediyen inleyeceğini söyler. Mabetler ise ezanın birlik çağrısına kulak
verenlerin cem olduğu yerdir ve kutsaldır, namahrem eli dokunmamalıdır. Bu yerlerde
Allah'a olan imanı göstermek ve ibadet etmek için rükûa eğilmek gerekir. Mehmet Akif bu
kutsal ibadetin önemini Çanakkale Şehitlerine şiirinde "Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar,
taşlar.../ O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar," şeklinde anlatır. Kahraman askerlerin
boyunlarını sadece yaratıcıya karşı eğmesi Mehmetçiğin iman gücünü gösterir.

Zorlu harp döneminde milletimiz gücü, yüreğindeki imandan gelmiştir. Çanakkale Şehitlerine ve İstiklal Marşı destanları da bu iman
gücünü besler. Türk milleti köle olmaz ve hiçbir milletin boyunduruğu altına girmez. Onun inancı sadece Hakk'adır. Bu yüzden istiklal
her daim Hakk'a tapan Türk milletinin hakkıdır. Bu iki destan Akif'in Türk milletine olan sevgisini, güvenini ve inancını gösterir. Mehmet
Akif Ersoy'un yıllardır haykıran sesi dinmemiş ve asla dinmeyecektir. Ruhu şad olsun. 

 Meşgule Nur Deveci

Tâceddin Dergâhı gezisi ve halkla röpörtaj videosu için şekle tıklayınız.

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

https://youtu.be/bknfcM6JE6c

