
Değerli Okurlarımız,

FETİH dergimizin 26. sayısını sizlere takdim etmenin onur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez, sözü 
gereği biz de bu yılki seferimize başlamadan önce hedeflerimizi 
belirleyelim ve planlayalım istedik. Çünkü “Nereye gittiğini bilen 
bir kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.”  demişlerdir.

Maddeyi ve maddeciliği esas alıp kendi yumurtasını pişirmek için 
bütün dünyayı yakmaktan çekinmeyen batıl bir anlayışa karşı 
“İyiliğin ilmine sahip olmayana diğer bütün ilimler zarar verir.”  
düşüncesiyle hareket ederek maddeyle maneviyatı birleştirip, 
geleceğin mimarlarını inşa ediyoruz. 

Okulumuzun ülkemizin açılan ilk İmam Hatip Lisesi olması 
bilinciyle; sadece bilgiyle donatılmış gençler değil, öğrendiği bilgileri 
muhakeme eden, vicdanlı, ahlaklı,  benden önce biz diyebilen genç 
nesiller için inandığımız bu uğurda çalışıyoruz.  Bu sorumluluk 
içinde yaptığımız çalışmalardan biri de şu an elinizde bulunan 
Fetih dergimiz.

İstiklal Marşımızın 100. yılını idrak ettiğimiz bu yılda dergimizde, 
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’la ilgili özel bir dosyaya yer verdik. 
Mehmet Akif ’in hayatı, Milli Mücadele’deki yeri, öğrencilerimizin 
Mehmet Akif ’le ilgili yazı ve şiirlerini bu bölümde derledik. 
Dergimiz öğrencilerimizin yazdığı denemeler, hikayeler, şiirler ve 
okul etkinliklerimizin tanıtıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Her bir 
yazımız, öğrencilerimizin zihinlerinden geçenlerin söz imbiğinden 
süzülerek bu derginin sayfalarına ulaşana kadar büyük bir gayret 
ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak karşınızda durmaktadır.

Dergimizi yayına hazırlayan değerli öğrencilerimize,  onlara 
rehberlik eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Gülsüm Eralp’e, 
bu sayımıza yazılarıyla destek olan öğretmenlerimiz Umut Diriöz 
ve Hasan Uyar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.

Allah zihnimizi açık, ufkumuzu ve gönlümüzü geniş, 
maneviyatımızı güçlü eylesin.
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İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

OKULUMUZ

Okulumuz İmam Hatiplerin öncüsü olarak büyük bir 
özlem ve hasretle, bir avuç insanın yoğun çabaları 

ve milyonlarca insanın dualarıyla 1951 yılında açılmıştır. 
Açıldığı günden beri de fedakâr idareci, öğretmen, hizmetli, 
veli ve öğrencileriyle  günümüze kadar gelmiş, ebediyete 
kadar gitmek arzusundadır. Okulumuz ilk günden beri 
kendisine yüklenen sorumluluğun ve misyonun farkında 
olarak eğitim öğretim vermektedir. Bu doğrultuda 
“Milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk bilincine 
sahip, dünyada olup biten meselelere duyarlı, insani ve 
İslami değerleri özümsemiş, geçmişiyle barışık, geleceğe 
umutla bakan insan yetiştirmek, tüm eğitim öğretim 
sistemimizin ortak amacıdır.”

Okulumuz ortaokul ve lise bölümlerinden oluşmaktadır. 
Okulumuzda üç önemli proje uygulanmaktadır:

- Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi (Ortaokul)

- Ortaöğretim Hafızlık Projesi

-Ortaöğretim Fen ve Sosyal Bilimler Projesi

Ortaokul  (5.sınıf) öğrenci almak için eğitim öğretim 
yılının son ayında  genel bir sınav yapılmaktadır. Bu 
sınava ilkokul  dördüncü sınıfı bitiren tüm öğrenciler 
katılabilir. Ancak akademik olarak başarılı olan öğrenciler 
ön eğitime alınmaktadır. Bir aylık ön eğitimden sonra 
öğrencilere eğitim veren deneyimli hocalarımızın 
gözlemleri ile birlikte ikinci bir sınav daha yapılmaktadır. 

Bu sınavı da geçen öğrencilerle birlikte eğitime vira 
bismillah denmektedir. Beşinci sınıfa başlayan öğrenciler 
örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında 
eğitime başlamaktadırlar. Öğrenciler 6. sınıfta hafızlığa 
yoğunlaşmaktadırlar. 7 ve 8. Sınıfta ise akademik eğitime 
ağırlık verilerek öğrencilerimiz LGS’ ye hazırlanarak 
istedikleri nitelikli bir okula gitmeleri sağlanmaktadır.

Okulumuzun ortaöğretim (lise) kısmına kayıt yaptırabilmek 
için Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu LGS sınavına 
girip başarılı olmak ve belli bir yüzdelik dilime girmek 
gerekmektedir. Lisede “Fen ve Sosyal Bilimler” tabanlı 
proje eğitimi verilmektedir. Bu seneki eğitim öğretim 
yılında (2021-2022) okulumuzda üç farklı eğitim sınıfı 
oluşturularak öğrenci alınacaktır, bu sınıflar:

-İngilizce hazırlık sınıfı

-Arapça hazırlık sınıfı

-Hafızlık belgesiyle LGS’yi kazanarak gelenlerden oluşan 
hafızlık sınıfı

İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi bittikten sonra 
öğrencilerimiz dört yıl akademik eğitimlerini 
uzman, deneyimli, dinamik öğretmen kadromuzla 
sürdürmektedirler. Hafız öğrenciler ise her sabah okul 
başlamadan önce, anlaşmalı kurumlardan gelen hafız 
hocalar ile hafızlık ezberlerini yapmaktadırlar. 
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06 Mehmet Akif Ersoy - Rıdvan ŞİMŞEK (İnceleme)

14 Milli Mücadelenin Manevi Lideri Mehmet Akif Ersoy - Umut DİRİÖZ (İnceleme)

19 Bir Dava Adamı Mehmet Akif - Recep YEŞİLKAYA (Deneme)

20 İstiklâl Şairi - Muhammed Enes YILDIZ (Şiir)

21 İstiklâl Duası - Muhammed Enes YILMAZ (Şiir)

DOSYA - MEHMET AKİF ERSOY

DENEMELER

HİKAYELER

ŞİİR

ETKİNLİKLERİMİZ

03   Okulumuz - İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi

DENEME
22 Türklüğün Kalbi - Recep YEŞİLKAYA (Deneme)

23 İnsan ve Ahlâk - Harun Burak ERACUN (Deneme)

24 Muhammed Emin Saraç - Hasan UYAR (Biyografi)

26 Bir Devrin Battığı Yer - Harun Burak ERACUN (Deneme)

28 Düşünceler - Taha Yavuz KARAKOÇ (Deneme)

29 İçerik ve Mekan Yönü İle Fatih’in Sahn-I Seman Medreseleri - Umut DİRİÖZ (İnceleme)

32 Hoşgörü ve Toplum - Harun Burak ERACUN (Deneme)

33 Yarınların Umudu - Harun Burak ERACUN (Deneme)

34 Gökdelen Distopyası - Ahmet Faruk AKSOY  (Hikaye)

38 Günlerden Bir Gün -  Yusuf Bilal TEKİN (Hikaye)

40 Odyolog - Ahmet ÖZKAN (Hikaye)

41 Babam İçin - Nurullah YILDIZ (Hikaye)

42 Karanlık Gecede Düşünceler - Ahmet Faruk AKSOY (Hikaye)

44 Yalnızlık - Alihan KOÇAK (Şiir)

45 Serzeniş - Osman SARIAYDIN (Şiir)

46 Bebek - Ömer TEKİN (Şiir)

47 Sustum - Enes Furkan ÖZÇAL (Şiir)

48 Karanlık Sokaklar - İbrahim BÜYÜKGÖZ (Şiir)

49 Anlat Bizi Yunus Emre - Rıdvan ŞİMŞEK (Şiir)

50 Hafızlar - Hasan Hüseyin EKER (Şiir)

51 Ravza-i Saadet - Mustafa Yasir BAYTEKİN (Şiir)

52 Hazreti Muhammed(SAV) - Mahmut KORKUT (Şiir)

53 İlim ve İrfan - İbrahim BÜYÜKGÖZ (Şiir)

54  Etkinliklerimiz
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On birinci sınıfa gelen tüm öğrencilerimiz okulumuz 
bünyesinde büyük bir titizlikle yürütülen üniversite 
hazırlık kurslarına katılmaktadırlar. Öğrencilerin 
seçecekleri bölüme göre alanları belirlenmekte buna 
göre sınıflar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin başarısını 
artıracak tüm teknolojik gelişmeler ve yayınlar huzurlu 
bir ortamda bilinçli bir kadroyla ve büyük bir öz veriyle 
öğrenciye sunulmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu yapılan 
hazırlık kurslarıyla öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm 
konular uzman öğretmen kadromuzla giderilmektedir. 
Böylece öğrenciye hayal ettiği gelecek ve okumak istediği 
üniversiteyi kazanma imkanları sunulmaktadır. Aynı 
zamanda İstanbul Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, 
İbn-i Haldun Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan 
protokoller sayesinde üniversitenin araştırmaya dönük 
yüzü, okulun vizyonu haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu sayede ortaöğretim ve yükseköğretim işbirliği erken 
bir devrede sağlanarak yükseköğretimin beklentilerine 
uygun bir öğrenci profili ortaya koymak hedeflenmiştir. 

Akademik başarının yanında öğrencilere kimlik ve 
kişilik kazandırmak için de uzman kişilerden seminerler 
düzenlenmekte, paneller sunulmakta, sosyal etkinlikler, 
kültürel geziler yapılmaktadır.

Oldukça büyük ve zengin bir kütüphane, fizik- kimya- 
biyoloji laboratuvarları, yemekhane, konferans salonu, 
brifing odası, müzik odası ve seyir terası, kapalı spor 

salonu ve oldukça büyük bir bahçeyle okulumuz bir 
eğitim kompleksi görünümündedir. 

Okulumuz bünyesinde 90 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz 
bulunup bu pansiyondan lise hafızlık projesi öğrencilerimiz 
yararlanabilmektedir. Ayrıca okulumuza üç yüz metre  
mesafede 120 öğrenci kapasiteli ücretli yurdumuz da 
mevcuttur. Yurtta öğrencinin bireysel çalışabileceği 
alanlar mevcuttur. Yemekler çeşitli, temiz ve boldur.

Okulumuzun sunmuş olduğu tüm bu imkanlarla 
ve projelerle öğrencilerimizin çok yönlü yetişmesi 
sağlanmaktadır. “Hafızlık” projesi ve diğer akademik 
projelerle öğrencilerin zülcenaheyn (çift kanatlı) fertler 
olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin okul 
sıralarından hezarfenler (elinden çok iş gelen kişi) olarak 
kanatlanmaları hem ailelerin hem de okulun en büyük 
hedefi olmuştur. Bunu gerçekleştirmek için de oldukça 
yoğun çaba sarf edilmektedir. Hezarfen demişken 
okulun terasından Galata Kulesi’ne doğru uzanan Haliç’i 
seyretmek ayrı bir keyiftir. Sadece keyif değil belki de 
bu mekân öğrenciler için en büyük imkândır. Mekân 
insanın zihniyet dünyasını inşa eder, derler. Okul’un 
Fatih’in gemileri karadan yürüttüğü Kasımpaşa sırtlarına 
bakan manzarası öğrencilere her daim bir fetih ruhunu 
nakşediyor denebilir. Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin 
“Ben dahi bile yapıldım, taş u toprak arasında” dediği 
mekân-insan arasındaki ilişkinin hakikatini okuldan 
mezun olan isimlere bakarak anlayabilmekteyiz. 

OKULUMUZ OKULUMUZ

Okulumuz binlerce değerli mezunlarından sadece bir 
kaçına bakarak bin bir zahmetle ekilen tohumların 
yeşerdiğini, ağaçların meyve verdiğini, atılan okun 
hedefe vardığını görmekteyiz. Şimdiye kadar kimler 
inşa olup çıkmamış ki bu mekândan...

Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin ilim, fikir, sanat, 
siyaset dünyasına yön veren isimlerin yetiştiği bir okul 
olan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere eski meclis başkanımız Mehmet Ali Şahin, Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş, eski İBB başkanımız Kadir Topbaş, 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. 
Dr. Hüsrev Subaşı gibi pek çok tanınan ismi mezun 
etmiştir. Kurulduğu tarihten bugüne başta Celaleddin 
Ökten Hoca olmak üzere Emin Saraç, Mahir İz, Süleyman 
Zeki Bağlan, Yaman Dede, Abdullah Güzelyazıcı gibi pek 
çok kıymetli isim de okula hizmet etmiştir. Okulumuzun 
çok kıymetli mezunlarının tamamını buraya yazmak 
mümkün değildir. Okulumuzdan mezun olan herkes 
tanınsın tanınmasın, bizim için çok kıymetlidir. Bu 
amaçla her sene mezunlar günü düzenlenerek okulumuz 
mezunlarının bir araya gelmesi, tanışıp kaynaşması 
sağlanmaktadır.

Okulumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerde de oldukça 
aktiftir. Sportif ve sanatsal faaliyetler ve başarılar 
okulumuzun vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. 
Spor müsabakalarında futbol, basketbol, güreş gibi birçok 
farklı branşlarda geçmişten bugüne ödüller almıştır. 
Kültürel faaliyetlerde, edebiyat, şiir, kompozisyon 
yarışmalarında kazanılan ödüller oldukça fazladır. 
Meslek dersleri alanındaki yarışmalarda- Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okuma yarışması, ezan okuma yarışması, 
hutbe yarışması, Arapça yarışmaları, hafızlık yarışmaları 
alanlarında- Türkiye, il ve ilçe bazında sayısız derecemiz 
bulunmaktadır. Öğrenciler, kapsamlı bir faaliyetin 
içinde aynı zamanda hüsnü hat ve dini musiki dersleri 
de almaktadırlar. Bilgi, kültür, şuur, letafet ve zindelik 
öğrenciler için bir ideal haline gelmiş durumdadır.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin (İstanbul İmam Hatip Lisesi) kurulduğu 
günden beri tüm bu çalışmalarının ortak amacı ise, 
Celaleddin Ökten Hoca’nın İmam Hatip öğrencilerini 
tarif ederken belirttiği gibi “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, 
Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye 
dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye mutaassıp 
olmayan, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik...” 
yetiştirmektir.

KONFERANS SALONU OSMANLI SALONU

MUSİKİ ODASI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

NUMAN KURTULMUŞ

EMİN SARAÇ

CELALEDDİN ÖKTEN

TOPLANTI ODASI
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DOSYA   MEHMET AKİF ERSOY

MEHMET AKİF ERSOY

Rıdvan ŞİMŞEK

Bir dava adamı, vatan şairi, istiklal mücadelecisi, 
davasına inanan ve bu uğurdaki hedeflerini her şeyin 

önüne koyan, vatansever, alçakgönüllü, istiklal şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un halkımıza, askerlerimize moral 
olan, düşmana ise korku salan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlık sembolü “İstiklal Marşı” nı yazmasının 
100. yıldönümünü gururla kutlamaktayız. Peki bizi bu 
kadar derinden etkileyen milli marşımız hangi koşullar 
altında yazıldı ve istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
çocukluğundan gençliğine, gençliğinden ölümüne kadar 
nelere şahit oldu, nerelerde iz bıraktı? 

MEHMET AKIF ERSOY’ UN HAYATI

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında 
İstanbul’da,  Fatih Sarıgüzel’de dünyaya gelir. 
Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının 
imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını 
geçirdiği Çanakkale’nin Bayramiç  ilçesinde yapıldığı 
için nüfus kağıdında Akif ’in doğum yeri Bayramiç olarak 
görünür. Annesi Buhara’dan Anadolu’ya göç etmiş bir 
ailenin kızı olan Emine Şerife Hanım; Arnavut kökenli 
babası ise Kosova’nın İpek  kenti doğumlu Fatih 
Camii medresesi hocalarından İpekli Tahir Efendi’dir. 

Mehmet Tahir Efendi, ona ebcet hesabında doğum tarihini 
belirten «Ragîf ” adını verir. Babasının vefatına kadar 
Ragîf adını kullansa da bu isim yaygın olmadığı için 
arkadaşları ve annesi ona “Akif ” ismiyle seslenmiştir, 
zamanla bu ismi benimser. Çocukluğunun büyük bölümü 
annesinin Fatih, Sarıgüzel’deki evinde geçer. Kendisinden 
küçük, Nuriye adında bir de kız kardeşi vardır.

Miladi 6 Mart 1913’te yazdığı, “Üç beyinsiz kafanın 
derdine, üç milyon halk” mısrasıyla başlayan 
ve  kavmiyetçiliği  eleştirdiği şiirinin sonunda “Bunu 
benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavud’um... / Başka 
bir şey diyemem... işte perişan yurdum!” mısralarıyla 
bizzat şiirinde kendisini Arnavut olarak tanıtmıştır.

EĞITIM

İlköğrenimine Fatih’te Emir Buhari Mahalle Mektebinde 
başlar. 3 yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçer ve 
babasından Arapça öğrenmeye başlar. “Safahat” adlı eserinde 
babasından “Hem babam hem hocamdır. Ne öğrendiysem 
ondan öğrendim.” diyerek bahsetmiştir.  Ortaöğrenimine 
Fatih Merkez Rüştiyesinde başlar. Bir yandan da Fatih 
Camii’nde Farsça derslerini takip eder. 

Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet 
Akif, rüştiyedeki eğitimi boyunca 
Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızcada hep birinci 
olur. Bu okulda onu en çok etkileyen kişi, dönemin 
“hürriyetperver” aydınlarından birisi olan Türkçe 
Öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi’dir. Fatih 
Merkez Rüştiyesinden mezun olan Mehmet Akif 
Mülkiye Mektebinin idadi kısmına yazılır. Edebiyat 
hocalığını Muallim Naci’nin yaptığı bu okulun üç 
yıllık ilk dönemini tamamlayıp yüksek kısmının 
birinci sınıfında okurken babasının vefatı üzerine 
bir an önce meslek sahibi olarak hayata atılmak için 
o sırada yeni açılmış olan Mülkiye Baytar Mektebine 
girer. Aynı yıl çıkan büyük Fatih yangınında evleri 
yanmasına rağmen Mehmet Akif bu sıkıntılara 
göğüs gererek okulunu birincilikle bitirir. Mektep 
yıllarında sporla, bilhassa güreşle meşgul olur ve 
son iki senede şiirle daha fazla ilgilenir.  Hazine-i 
Fünun dergisinde 1893 ve 1894’te birer gazeli, 1895’te 
ise Mektep mecmuasında «Kur’an’a Hitap» adlı 
şiiri yayımlanır, memuriyet hayatına başlar.

MEMURIYET HAYATI 

Mezuniyetinin ardından Ziraat Nezâreti Umûr-ı 
Baytâriyye ve Islâh-ı Hayvânât umum müfettiş 
muavinliğiyle memuriyet hayatına başlar. Görev yeri 
İstanbul olmakla birlikte önce Edirne’de, daha sonra 
Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerinde dolaşarak 
bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapar. Bir 
ara ordunun ihtiyacını karşılamak için gerekli alımları 
yapmak üzere Şam ve civarında dolaşır. Bu seyahatlerde 
köylüyü ve halkı daha yakından tanımış, günlük hayattaki 
halkın sorunlarını ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmuştur. Nitekim bu şiirlerine realist ve canlı 
tablolar şeklinde yansımış ve sunduğu çözümlerin daha 
etkili olmasına sebep olmuştur. Sekiz on yaşlarında iken 
başladığı ve zaman zaman ara verdiği hafızlığı da kendi 
kendine çalışarak bu sıralarda tamamlar. Bir seyahati 
sırasında babasının doğum yeri olan İpek kasabasına gidip 
amcalarıyla tanışır. 1898 yılında Tophane-i Âmire veznedarı 
Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la evlenir; bu 
evlilikten Cemile, Feride, Suad, Emin, Tahir  adlı çocukları 
dünyaya gelir. İstanbul’dayken bakanlıktaki görevine 
ek olarak önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde 
kitabet-i resmiye öğretmenliği, daha sonra ise Çiftçilik 
Makinist Mektebinde Türkçe öğretmenliği için atanır.

2. MEŞRUTIYET’IN ARDINDAN

O dönemin rejimine karşı olan Mehmet Akif bu 
sebeple 2. Meşrutiyetin yayınlanmasından on gün 
sonra arkadaşı olan rasathane müdürü Fatih Hoca’nın 
tavsiyesi ile İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olur. 
Cemiyete katılanların etmesi gereken yeminde yer alan 
“Cemiyetin bütün emirlerine, bilâkayd ü şart (kayıtsız 
şartsız) itaat edeceğim.” cümlesinde yer alan kayıtsız 
şartsız ifadesine karşı çıkar, bu sebepten   “sadece iyi 
ve doğru olanlarına”  şeklinde yeminini değiştirir. 

Dönemin aydınları arasında Arapçayı en iyi konuşan 
Akif, cemiyetin Şehzadebaşı İlmiye Mahfelinde Arap 
edebiyatı dersleri verir. Kasım 1907’de, Umur-i Baytariye 
müdür muavinliği görevini sürdürürken Darülfünun’da 
edebiyat-i Osmaniye dersleri vermeye başlar. 

II. Meşrutiyet’in Akif ’in hayatında en büyük 
etkisi, meşrutiyetle birlikte yayın dünyasına adım 
atması olmuştur. Daha önce bazı şiirleri ve bazı 
yazıları gazetelerde yayımladıysa da uzun süre eser 
yayımlamamıştır.   Meşrutiyetin ilanından sonra, 
arkadaşı Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı ve 
ilk sayısı 27 Ağustos 1908’de yayımlanan ayrıca devrin 
ilim ve fikir hayatında önemli bir yer tutacak olan Sırat-ı 
Müstakim dergisinin başyazarı olur. Derginin ilk sayısında 
Fatih Camii şiiri yer alır.  Ebül’ula Mardin ayrıldıktan 
sonra dergi, 8 Mart 1912’den itibaren Sebilürreşad adıyla 
çıkmaya devam eder. Birçok şiiri ve yazıları bu iki dergide 
yayımlanır. Gerek dergilerdeki yazılarında gerekse İstanbul 
camilerinde verdiği vaazlarda Mısırlı bilgin Muhammed 
Abduh’un etkisiyle benimsediği “İslam Birliği” görüşünü 
yaymaya çalışır. Balkan Savaşları sırasında kurulan ve 
ileriki yıllarda Milli Mücadele’ye önemli katkı sağlayacak 
olan Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti’nin edebi değerler ile 
halkı gaflet uykusundan uyandırma ve aydınlatma amacı 
güden neşriyat bölümünde Abdülhak Hâmid, Recâizâde 
Mahmud Ekrem ile beraber heyetin kâtib-i umûmîsi 
olarak çalışır. Süleyman Nazif, bu çalışmalar esnasında 
heyetin başkanı olan Recâizâde’nin, Akif ’in sanatından, 
üslubundan ve verdiği mesajlardan övgüyle bahsettiğini 
nakletmiştir. Nitekim Balkan Savaşları sonunda halkın 
korkuya kapılmamasını, topyekün bir biçimde mücadele 
edilmesini ve orduya katkı yapılması ile ilgili konular 
hakkında Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye Camii’lerinde 
vaazlar vermiş aynı zamanda Safahat’ını oluşturan 3. 
Kitap özelliğini taşıyan ve 10 adet şiir içeren Hakkın 
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Sesleri’ndeki şiirleri yazmıştır. Balkan Savaşları sırasında 
yazılan bu eserde Akif öfkeyle haykırır ve halkın inancını 
henüz kaybetmemesi, birlik olunması gerektiğini belirtir. 

Haksızlığa tahammül edemediğini birçok kez dile getiren 
Akif müdürünün haksız yere görevden alınması üzerine 
memurluk görevinden istifa eder. Şiir ve yazılarında 
ittihatçıların savunduğu kavmiyetçiliği ve aynı merkezden 
gelen şair, yazar ve aydınların İslam karşıtı yazılarına karşı 
çıkmasının hükümetin uygun görmediğini bildiren bir 
yazı alması üzerine İstanbul Darülfünün’ daki görevinden 
de ayrılmak zorunda kalır. Aynı sebeplerden çıkarmakta 
olduğu Sebîlürreşâd adlı dergisi de ittihatçı kuvvetlerce 
birkaç kez kapatılmıştır. Yalnızca Halkalı Ziraat ve Baytar 
Mektebi’ndeki görevine devam eden Mehmet Akif, 1914 
yılı başlarında Abbas Halim Paşa’nın maddî desteğiyle 
Mısır ve Medine’ye iki aylık bir seyahate çıkar. Harbiye 
Nezareti’ne bağlı Teşkilat-ı Mahsusa’dan gelen teklif üzerine 
İslam birliği kurma gayesi güden Almanya’ya (Berlin’e) 
Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte gider (1914). İngilizlerle 
birlikte Osmanlı’ya karşı savaşırken Almanlara esir düşmüş 
Müslümanların kamplarında incelemelerde bulunur ve 
farkında olmadan Osmanlı’ya karşı savaşan bu Müslüman 
esirleri, aydınlatmaya çalışır. Fransız ordusundaki 
Müslümanlara yönelik yazdığı Arapça beyannameler 
cephelere uçaklardan atılır. Almanya’dayken yazdığı Berlin 
Hatıraları adlı şiirini dönünce Sebilürreşad’da yayımlanır.

Mehmet Akif aynı teşkilatın verdiği bir diğer görev üzerine 
Arabistan’a gitmek durumunda kalır. Eşref Kuşcubaşı 
liderliğinde bir ekip ile çıkan isyanda devlete bağlı 
kabilelerin sayısını arttırmak için yola koyulmuşlardır. 
Akif Berlin’deyken sürekli vatanını merak etti. 14 ay 
süren Çanakkale Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasına çok 

sevinmiş ve hepimizin bildiği “Şu Boğaz harbi nedir? 
Var mı ki dünyada eşi?” diyerek başlayan Çanakkale 
Şehitlerine şiirini yazmıştır. Bu şiir adeta destanlaşmıştır.

Riyad’dayken ikinci kez ziyaret etme imkânı 
bulduğu  Ravza-i Mutahhara’nın kendisinde uyandırmış 
olduğu manevi duygular ile Cenab Şahabettin ve Süleyman 
Nazif gibi edebiyatçıların bir şaheser olarak nitelediği 
“Necid Çöllerinden Medine’ye” manzumesini kaleme alır. 

Lübnan’da yaşayan Mekke Emiri Şerif Ali Haydar 
Paşa’nın daveti ile 1918’de Lübnan ziyaretinde bulunan 
Akif, Lübnan’dayken Şeyhülislamlığa bağlı  Dârü’l-
hikmeti’l-İslâmiye Cemiyeti başkâtipliğine atanır. Ahmet 
Cevdet, Mustafa Sabri gibi isimlerin kurduğu ve Osmanlı 
Devleti ile diğer İslam ülkelerinde çıkacak dini meseleleri 
halletmek, İslam aleyhindeki gelişmelere yanıt vermek 
amacıyla kurulan bu örgütte çalışırken bir yandan da Said 
Halim Paşa’nın “İslamlaşmak” adlı eserini Fransızcadan 
Türkçeye çevirir. 1. Dünya Savaşı’ nın Osmanlı’nın 
aleyhine sonuçlanmasın ardından imzalanan Mondros 
Ateşkes Antlaşması gereğince yurdun çeşit bölgeleri 
işgale uğramıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgale 
uğramasının ardından Milli Direniş hareketine artık fiilen 
katılmayı arzulayan Mehmet Akif  Balıkesir’e giderek 6 
Şubat 1920 günü Zağanos Paşa Camii’nde çok heyecanlı 
bir hutbe verir. Halkı birliğe davet, direnmeye teşvik 
etmek gibi birçok konudan vaazlarında bahsederken 
halkın milli duygularının kabarmasını istiyordu.  “Alınlar 
Terlemeli” adlı manzumesiyle başlayarak fırkacılığın 
ve hizipçiliğin artık terk edilmesini, el birliğiyle vatanı 
savunmanın zamanının geldiğini, dolayısıyla ümitsizliğe 
düşülmemesi gerektiğini ve mutlaka zafere ulaşılacağını 
haykırmıştır. Halkın yoğun ilgisi ve beğenisini toplayan 

Akif daha birçok yerde vaazlarda bulundu. 
Dergisinin merkezi olan Sebilürreşad 
idarehanesi, Millî Mücadele’ye katılmak için 
Anadolu’ya geçmiş olanlarla İstanbul’daki 
yakınlarının gizli haberleşme merkezi hâline 
gelmiştir. İstanbul’da o sıralar sahip olduğu 
iyi miktarda maaşlı işine rağmen daha sonra 
Ankara’ya gitmesi vatansever olmasının 
bir göstergesidir. Halkın sevip saydığı 
Müslüman aydınlardan biri olarak direnişe 
katılma çağrısı yapması, Milli Mücadele’nin 
halkın “ittihatçıların yeni bir ayaklanması” 
olduğu yönündeki görüşleri yıkmış ve Milli 
Mücadele’ye daha fazla katılım sağlanmıştır. 
Bu sebepten kendisine “Millî Mücadelenin 
mânevî lideri” sıfatı verilmiştir.

Balıkesir İstanbul arası gidip gelmek artık 
daha zorlaşmış milli mücadeleye katılanlara 
yapılan baskı daha da artmış ve yapılan 
sansürler yaygınlaşmıştır. Akif, Ankara’dan 

Sebilürreşad dergisinin Ankara’da basılması 
yönündeki teklif için Hey’et-i Temsîliyye adına 
gelen davet üzerine on iki yaşındaki büyük oğlu 
Emin’i de yanına alıp 10 Nisan 1920’de gizlice yola 
çıkar. Ali Şükrü Bey’le buluşarak Geyve’ye ulaşır. 
Buradan Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ertesi 
günü Ankara’ya ulaşır (24 Nisan 1920). Hacı Bayram 
Veli Camii’ndeki daha ilk vaazından sonra Milli 
Mücadele’ye verdiği destek gerekçesiyle Dârü’l-
hikmeti’l-İslâmiyye Cemiyetindeki görevlerinden 
azledilir.  Millî Mücadele’ye şair, hatip, seyyah, 
gazeteci, siyasetçi olarak katılır. Ankara’ya varışından 
bir süre sonra ailesini de yanına aldırır.

Ankara’ya geldiği günlerde, Mustafa Kemal 
Paşa Konya vali vekiline telgraf göndererek 
Akif ’in Burdur milletvekili seçilmesini sağlamasını 
istemiştir. Haziran ayında Burdur’dan, temmuz 
ayında ise Biga’dan mebus seçildiği haberi meclise 
ulaşır. Akif, Burdur mebusluğunu tercih eder. Böylece 
1920-1923 yılları arasında vekil olarak I. TBMM’de 
yer alır. Meclis kayıtlarında adı “Burdur milletvekili 
ve İslam şairi” olarak geçmektedir. Ankara’ya varır 
varmaz ona verilen ilk görev, Konya Ayaklanması’nı 
önlemek için halka öğütler vermek üzere Konya’ya 
gitmektir. Büyük uğraşlarına rağmen Konya’da kesin 
bir sonuca ulaşamaz ve  Kastamonu’ya geçer. Halkı, Türk 
Kurtuluş Savaşı’na destek, Milli Mücadale’ye katılmaya 
teşvik eden 1920 yılının Kasım ayında Kastamonu’daki 
Nasrullah Camii’nde verdiği ateşli vaaz, Diyarbakır’da 
basılır ve daha fazla kitleye ulaşması, askerlerin ve halkın 
milli duygularını uyandırması için tüm vilayetlere 
ve cephelere dağıtılır. Bu vaaz, son derece ihatalı bir 
bakışla dünyanın siyasî vaziyetinin üzerinde durup Sevr 
Antlaşması’nın bizim için nasıl bir felâket olacağını izah 
eden, onu yırtıp atmayı ve Batılı sömürgecilerin karşısına 
iman ve silâhla dikilmeyi hayatî bir mecburiyet olarak 
telkin edip Millî Mücadele’yi büyük bir heyecanla teşvik 
eden önemli bir belgedir. Bu vaaz ve diğer konuşmalar, 
Akif ’in İstanbul’dan ayrılırken arkasından gelmesini 
söylediği Eşref Edip’in Kastamonu’da tekrar çıkardığı (25 
Kasım) Sebîlürreşad’ın üç sayısıyla Ankara’da neşredilen 
(3 Şubat 1921) ilk sayısında yayımlanmıştır.  Son olarak 6 
Mayıs 1921 günü derginin 463. sayısını yayımlamışlardır. 
467. sayıdan itibaren yayıma Ankara’da devam etmişlerdir. 
Derginin etkisi o kadar büyüktü ki içerdiği yoğun manevi 
hissiyattan, hâkimiyetindeki Türk halkları etkilenmesinden 
korkan Rusya, gazetenin ülkeye girişini yasaklamıştır.

İSTIKLAL MARŞI’NIN YAZILMASI

Bir devletin bağımsız olabilmesi için bazı şartlar vardır. İşte 
marş da bunlardan biridir. Ülkenin karşılaştığı sorunları, 
yaptığı fedakârlıkları barındırır içinde. Söz konusu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin marşı ise kesinlikle kahramanlık, vatan 

sevgisi, fedakârlıklar öne çıkar. Bu marşta Akif, ilk olarak   
vatanını savunmanı ve korkmamanı söyler sonra da 
vatanın bağımsızlığı uğruna yapılanlar, verilen canlardan 
bahseder ve son olarak da bu ruhun asla terk edilmemesi 
gerektiğini, uğruna bazı fedakârlıklar yaptığın sürece 
o toprağın sana, milletine ait olduğunu hatırlatır. Onu 
daima korumanı ve aziz şehitlerin, gazilerin hatıralarını 
hakkıyla yaşatmanı söyler. Türk halkının da aynen böyle 
bir manevi güce ihtiyacı vardır.

1920 yılının son aylarında Erkân-ı Harbiyye Riyâsetinin 
isteğiyle Maarif Vekâleti millî marş güftesi için bir yarışma 
açar. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur hatıralarında 
yarışmayı kendisinin açtırdığını yazar: “Yüce ihtilal ve 
savaş günleri. Böyle zamanlarda milletler en güzel milli 
marşlarını yaparlar. Bir milli marşın güfte ve bestesini 
yapana beş yüz lira maddi mükafat vereceğimi ilan ettim.” 
Gazetelerde ise İstiklal Marşı yarışması şöyle duyurulur:

“Şairlerimizin dikkatine:

Milletimizin dahili ve harici İstiklal uğruna girişmiş 
olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklal 
Marşı. Umur-u Maarif Vekili Celilesince müsabakaya 
vazedilmiştir. İş bu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 
36 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından, 
gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul 
edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükafat verilecektir.

Ve yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste 
için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün 
müracaatlar Ankara’ da Büyük Millet Meclisi Maarif 
Vekaletine yapılacaktır.”

DOSYA - MEHMET AKİF ERSOY DOSYA - MEHMET AKİF ERSOY
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Büyük Millet Meclisine ve Mustafa Kemal’e muhalif Peyamı 
Sabah gazetesi “Milli marş tanzim ediyeler” başlığı ile 
verdiği haberde “Dün gelen Anadolu gazetelerinde Ankara 
Maarif Vekâletinin garip bir ilanı nazarı dikkatimizi 
cezbetti.” sözleriyle okuyucularına duyurur.

Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920’den sonra 
Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde İstiklal 
Marşı olabilecek bir eser bulamamıştır. Bunun üzerine 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, 
para ödülü gerekçesiyle yarışmaya katılmayı reddeden 
Mehmet Akif Ersoy’a bir mektup yazmış ve bağımsızlık 
yolunda ilerleyen Türk milletinin bir marşa ihtiyacının 
olduğunu belirtmiştir.

“Pek aziz ve muhterem efendim; İstiklâl Marşı için 
açılan müsabakaya, iştirak buyurmamalarındaki 
sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı 
üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın 
husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin 
icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu 
müessir telkin ve tehyiç [heyecanlanma] vasıtasından 
mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin 
hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim.” 
5 Şubat 1337 [1921], Umur-u Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi

Ayrıca meclisin büyük bir bölümünün böyle bir marşın 
ancak Mehmet Akif tarafından yazılacağı kanısı hâkimdir. 
Mehmet Akif ’in yarışmaya katılması üzerine kimi şairler 
şiirlerini geri çeker. Aralık 1920’nin sonlarına doğru 
Ankara’ya gelen Akif, Hamdullah Suphi Bey tarafından 
gönderilmiş olan 5 Şubat 1921 tarihli mektubuyla İstiklal 
Marşı’nı yazmak üzere şimdilerde müze olan Hacettepe’nin 
arkasındaki Taceddin Dergâhı’ndaki odasına çekilerek 
marşı yazmaya başlar. Buna en büyük tanık Taceddin 
Dergâhı’nın duvarlarındaki mısralardır. Akif, “Korkma” 
diyerek başladığı ve bugün bile her okunduğunda bizleri 
derinden etkileyen marşı tamamlar.

İstiklal Marşı 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyeti 
Milliye Sebilürreşad’da yayımlanır. Açık Söz gazetesi 
ise marşı süslü bir çerçeve içinde birinci sayfaya 
koyarken şu açıklamayı yapar: “Her mısrada Türk ve 
İslam ruhunun ulvi mübarek hisleri titreyen bu abide-i 
sanatı, kemal-i hürmet ve mübahatla (övünçle) derc 
ediyoruz.  Mecliste Hamdullah Suphi Bey tarafından 
okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921’de İstiklal 
Marşı’nın güftesi olarak kabul edilir. Yarışmanın ödülü, 
Mehmet Akif tarafından Darü’l-mesâî adlı bir hayır 
kurumuna bağışlanır. O dönemler eski yıpranmış bir 
paltoyla dolaşan Mehmet Akif, alçakgönüllülüğünü ve 
vatanseverliliğini bir kez daha göstermiştir.

Tabi Akif yarışmaya katılmadan önce de diğer şiirlerden 
öne çıkan altı şiir vardır.

1-) A.S mahlaslı Ankaralının kaleme aldığı 
“Istiklal Türküsü”

Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansın 
Yurdumuza göz dikenler al kanlara boyansın  
Ya ben ya onlar diyen silahına dayansın
Türk oğludur bu millet  
Türkündür bu memleket  
Türk oğludur bu millet  
Türkündür bu memleket
Düşman gözü tutamaz yanar dağlar başını  
Bağrımızda saklarız vatanın her taşını  
Yurdumuza yan bakan döker gözün yaşını 
Türk oğludur bu millet  
Türkündür bu memleket  
Türk oğludur bu millet  
Türkündür bu memleket
Can veririz her zaman hürriyet yoluna 
Ya gazi ya şehitlik ne devlettir kuluna  
Ata emanet etmiş namusunu oğluna 
Bize Türk oğlu derler  
Hep bizimdir bu yerler

2-) Sonradan yarışmadan çekilen Mehmet Muhsin 
Bey’in şiiri;

Yıllarca altı cephede ateşle kanlara;  
Türkün hilâl-ü dinine düşman olanlara;  
Ceddin o; Yıldırım gibi saldın zaman zaman  
Yüksek başın eğilmedi bir an cihanlara 
Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-Şitab. 
Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkilab 
Ey mazi-i havariki bin destan olan;  
Garbın zalam-ı zulmüne yüz yıl kılınç salan 
Arslan yürekli ordu; demir giy; silah kuşan!  
Zira hududu kapladı ateşle kan, duman. 
Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım- Şitab,  
Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkilab! 
Arslan mücahid ordusu, ey haris-i salah 

Destinde seyf-i hak gibi pek şanlı bir silah  
Açtın sema-yi millete pür-nûr bir sabah.  
Atî bizim... bizim artık vatan, zafer, felah. 
Ey kahramanlar ordusu; ey yıldırım- Şitab. 
Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkilab

3-) Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey’ in şiiri;

Altı bin yıl efendilik yaptın, 
Kahraman Türk idi cihanda adın.  
Bir ateşten siperdin İslam’a  
Sönmeyen bir güneş gibi yaşadın. 
Ey büyük ünlü milletim ileri!  
Hasmına çiğnetme koş bu şanlı yeri!  
Düşmanın bir cihansa dostun  
Hak Hakkın elbette müstakil yaşamak 
Atıl, ez, vur, senindir İstiklâl  
Ebedî parlasın şu al bayrak... 
Ey benim şanlı milletim ileri;  
Ele çiğnetme koş bu ülkeleri!

4-) Merzifon Idadisi Hat Muallimi Iskender Haki 
Bey’in şiiri;

Ey Müslüman, ey Türk oğlu 
Açıldı istiklâl yolu 
Benim bu son günlerimdir, 
Diyor bize Anadolu.
Çek sancağı Türk ordusu 
Olmaz Türk’ün can korkusu 
Esarete dayanır mı 
Türk vatanı, Türk namusu?
Bu son savaş bize farzdır, 
Fırsatımız gayet azdır, 
Muzaffer ol da ey millet 
Altın ile tarih yazdır.
Birleşelim özümüzden, 
Dönmeyelim sözümüzden, 
Hem silelim bu lekeyi, 
Tarihteki yüzümüzden.

5-) Kemalettin Kami Bey’in Istiklal Marşı adlı 
şiirinin ilk kıtaları

Göz yaşına veda et  
Ey güzel Anadolu!  
Hakkını korur elbet  

Türkün bükülmez kolu
Cenk ederiz genç, koca  
Bugün değil, yarın da
Yadımız ağladıkça  
İzmir ezanlarında.
Hak yolunda kan olur,  
Dünyalara taşarız; 
Ya şerefle vurulur, 
Ya efendi yaşarız.
Her gün yeni bir hile 
Arkasından satıldık;  
Her gün yeni bir dille  
Yurdumuzdan atıldık
Yeter ey Kabe’mizi
Elimizden alanlar
Alıkoyamaz bizi
Yolumuzdan yalanlar

6-) Hüseyin Suat Bey’in şiiri;

Türkün evvelce büyük bir pederi  
Çekti sancağı hilâl-i seferi 
Kanımızla boyadık bahr-ü berri  
Böyle aldık bu güzel ülkeleri
İleri, arş ileri, arş ileri 
Geri kalsın vatanın kahpeleri
Seni ihya için ey nâmı büyük  
Vatanın uğruna öldük öldük  
Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük  
Siper oldu sana dağlar gibi Türk
Yürü ey milletin efradı yürü  
Ak süt emmiş vatan evlâdı yürü
Vatan evlâdını kurban edeli  
Milletin hür yaşamaktır emeli  
Veremez kimseye bir Çamlıbeli  
Bağlanır mı acaba Türkün eli
İleri, arş ileri, arş ileri 
Çiğnenir çünkü kalan yolda geri.

Vatanın ihtiyacı olan marş Akif ’in dizeleriyle 
yerini bulacaktır. Bağımsızlığımızın sembolü, haklı 
mücadelemizin sesi, tek yürek tek ses olmuş millete ve 
“Kahraman Ordumuza” hediye edilecektir. Bu öyle bir 
hediyedir ki Akif bunu Safahat adlı şiir kitabına dahi 
koymayacaktır. 
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tarafından yazılacak olan tefsir ile beraber basılması 
şartlarıyla gelen teklifi kabul eder. 1926-1929 yılları 
arasında yoğun bir mesai sarf edip tercümeyi bitirdiyse 
de vefatına kadar üzerinde çalışmaya devam etmiştir. 
Fakat daha sonra birtakım sebeplerden ötürü yaptığı 
anlaşmayı feshedip avans olarak aldığı bir miktar parayı 
geri vermiştir ve çalışmasını teslim etmemiştir. Akif ’in, 
hastalanarak Mısır’dan Türkiye’ye geldiği sırada geri 
dönmediği takdirde tercümenin yakılmasını vasiyet 
ettiği ve yıllar sonra vasiyetin Kahire’de yerine getirildiği 
anlaşılmaktadır. Akif ’in mealden sonraki en büyük 
meşguliyeti ise Kahire’deki “Câmiat-ül Mısriyye” adlı 
üniversitede Türk dili ve edebiyatı derslerini vermesidir. 
On yıldan fazla süren Mısır yılları boyunca eşinin 
rahatsızlanması, çocuklarıyla istediği gibi ilgilenememesi, 
geçim sıkıntıları, vatan hasreti, İslam dünyasının içinde 
bulunduğu vahim durumlar gibi pek çok dert şairimizin 
etrafına adeta duvar örmüştür. Akif ise çareyi Mısır’da 
eğitim gören Türk öğrenciler ile veya tanıştığı Mısırlı 
bilim adamları ile vakit geçirmekte bulmuştur. En ünlü 
eseri ve bütün şiirlerinin bir araya getirildiği “Safahat” 
1924 yılında Türkiye’de basılır.

TÜRKIYE’YE DÖNÜŞÜ VE VEFATI

1935 yılında rahatsızlanan milli şairimiz hava değişikliği 
düşüncesiyle önce Lübnan’a, ardından o sıralar Fransız 
idaresinde bulunan Antakya’ya (Hatay) gider. Hastalığının 

ilerlemesi üzerine tedavi olmak üzere 17 Haziran 
1936’da İstanbul’a döner. Son günlerinde ise vaktini 
Said Halim Paşa ailesine ait Beyoğlu’nda bulunan Mısır 
Apartmanında geçirir ve orada 27 Aralık 1936 yılında 
vefat eder. Mehmet Akif ’e 1 Haziran 1936 tarihi itibarı 
ile 478 lira 20 kuruş emekli maaşı bağlanmıştır. Bu maaş 
1936 yılı Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanmış, 
toplu olarak 2976 lira almıştır. Emekli cüzdanının son 
sayfasında ise “600 lira borç” ibaresi yazılıdır. Bu borç 
düştükten sonra ise kalan kısım ailesine verilmiş ve 
Mehmet Akif bundan iki ay sonra ölmüştür.

İstiklâl Marşı şairinin cenazesi, Beyazıt Camii’nden 
üniversite gençliğinin ve halkın katıldığı büyük bir 
cemaatle Edirnekapı Mezarlığı’nda dostu Babanzâde 
Ahmed Naim’in kabrinin yanında toprağa verilir. 1960 
yılındaki yol inşaatı sebebiyle her iki mezar Süleyman 
Nazif ’in kabriyle birlikte Edirnekapı Şehitliği’ne 
nakledilmiştir. Mehmet Akif yılı olarak ilân edilen 
vefatının 50. senesinde (1986) Kültür Bakanlığı tarafından 
kabrinin üzerine yeni bir lahit yaptırılmıştır.

Hayatı boyunca hareketleriyle, yazdıklarıyla zulme 
karşı susmayan, vatanı uğruna canını hiçe sayacak 
kadar fedakâr olan milli şairimizin yazmış olduğu 
İstiklal Marşı’nın yazılmasının 100. yılında böyle bir 
vatan şairine ve böyle muhteşem bir Milli Marş’a sahip 
olmanın gururunu yaşamaktayız.

ISTIKLÂL MARŞI - Kahraman Ordumuza -
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

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

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

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, 
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY

MISIR YILLARI

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından 
İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilen Mehmet Akif, 1922 
yılında sağlık gerekçesi ile milletvekilliğinden istifa eder. 
Mısır Prensi Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a 
giden Akif ’in bu kararının ardında ise birçok gerekçe 
bulunmaktadır. Başlarda kışlarını Mısır’da yazlarını 
Türkiye’de geçirmesine karşın 1925 yılından itibaren 
yaz aylarında da Mısır’da kalmayı sürdürür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe müzakereleri 
sırasında alınan bir karar üzerine (21 Şubat 1925) Diyanet 
İşleri Reisliği, Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri için Elmalılı 
Muhammed Hamdi’ye, tercümesi için de Mehmet Akif ’e 
teklifte bulunmuştur. Kendisinin bunu yapabilecek tek 
adam olarak görülmesi sebebiyle 1908’li yıllardan o 
güne birçok teklif iletilmiştir. En sonunda ise tercüme 
yerine meal denmesi ve Elmalılı Muhammed Hamdi 
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MİLLİ MÜCADELENİN MANEVİ LİDERİ 
MEHMET AKİF ERSOY

DOSYA   MEHMET AKİF ERSOY

Umut DİRİÖZ

İNCELEME

1914’te başlayıp 1918’e kadar süren I. Dünya 
Savaşı’na Osmanlı Devleti daha önce 

kaybettiği yerleri geri almak ümidi ile katıldı. Osmanlı 
Devleti, yaklaşık iki milyon sekiz yüz bin askeri silah 
altına aldı.Yedi farklı cephede savaştı.Yüz binlerce 
askerini şehit, gazi ve esir olarak verdi, topraklarının 
da hemen hemen beşte birini kaybetti. Bu kanlı savaşta, 
tüm dünyada yirmi milyona yakın insan öldü. Savaşın 
sonunda maalesef Osmanlı Devleti diğer müttefikleriyle 
birlikte yenik çıktı. Osmanlı 30 Ekim 1918’de Mondros 
Ateşkes antlaşmasını imzaladı. Bu tarihten sonra başta 
İstanbul olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı 
-Antep, Maraş, Urfa, İzmir, Edirne, Bursa, Aydın, 
Balıkesir, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Kars, 
Ardahan… gibi illerimiz-İtilaf Devletleri ve kuklaları 
tarafından işgal edildi. İşgallerle birlikte halka zulüm, 
işkence, tecavüz, yağma, aşağılama, sürgünler yapıldı. 
Bu olaylar karşısında Türk milleti elbette sessiz kalmadı. 
İşgal edilen her bölge kendi “Kuvayı Milliye”sini kurarak 
direnişe geçti. Türk halkı kadın, erkek, yaşlı, genç; malıyla 
canıyla tüm varlığıyla vatanını savunmaya başladı. Eli 
silah tutan silahıyla, kalem tutan fikriyle, gücü duadan 
başka bir şeye yetmeyen duasıyla bu mücadelenin içinde 
bulundu. Kalemiyle, fikirleriyle, şiirleriyle, duasıyla, sosyal 
ve siyasi faaliyetleriyle mücadeleye destek verenlerin 
başında hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy gelmekteydi. 

Mehmet Akif vatan aşığı bir insandı. Balkan Savaşları’nda, 
Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da üç büyük 
camide -Fatih, Beyazıt, Süleymaniye camilerinde- halka 
vaazlar vermişti, bu dönemde yazdığı şiirleriyle halkın 
duygularına tercüman olmuştu. Kendisine verilen her 
türlü görevi kabul ederek Berlin’e, Arabistan çöllerine 
gitmişti. Farklı coğrafyalarda halkı devletiyle birlikte 
olmaya çağırmıştı. Vatanın bir millet için ne demek 
olduğunu çok iyi bilen Akif, Milli Mücadele döneminde 
de vatanın işgallerden kurtulması için çalışmalarını tüm 
gücüyle devam ettirdi.

Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler. 29 Mayıs 
1919’da Ayvalık işgal edilince sıranın Balıkesir’e geldiğini 
anlayan halk endişelenmeye başladı. Haziran 1919’da 
Kuvayı Milliye örgütü Balıkesir’de kuruldu. Balıkesir’de 

Mehmet Akif ’in dostu Hasan Basri Çantay vardı. “Ses” 
adında haftalık bir gazete yayımlıyordu. Bu gazete 21 
Kasım 1918 tarihli sayısında “Yeis Bedbinlik” başlıklı ve 
Mehmet Akif imzalı bir yazı yayımladı. Böylece Mehmet 
Akif yazılarıyla Millî Mücadele’ye destek vermeye daha 
1918 yılında başlamış oldu.

Milli Mücadele tüm şiddetiyle devam ederken Akif, 
1920 Ocak ayının sonunda davetli olarak Balıkesir’e 
gitti. Amacı Yunan işgaline karşı halkı bilinçlendirerek 
direnişe çağırmaktı. Akif ’in Balıkesir’e gidişini yakın 
arkadaşı Eşref Edip şöyle nakleder:

“- Bir gün baktım iradehaneye çok heyecanlı geldi:

-Hayde hazırlan gidiyoruz dedi.

-Nereye?

-Hareketi Milliye’nin başladığı cepheye. Artık burada 
duramıyorum dedi.”

Balıkesir Cephesi’nde milli müdafaayı büyük bir 
gaza telakki eden Mehmet Akif burada son derece 
heyecanlanarak zafer yolu bu yoldur demekten kendini 
alamadı.

Mehmet Akif Balıkesir’deyken Zağanos Paşa Camii’nde 
halka vaaz etmesi istendi. Akif memnuniyetle kabul etti. 
Akif ’in vaaz edeceği cuma günü Zağanos Paşa Camii 
dolup taşmış hatta dışarıya hasırlar serilmişti. Akif 
kürsüye çıktı ve konuşmasına Kur’an’dan Ali İmran 
suresinin 103. ayetini okuyarak başladı. Ardından,

“Cihan alt üst olurken seyre baktın öyle durdun ya,

Bugün bir serseri, derbedersin kendi yurdunda” diye 
devam eden manzumesini okudu ve bunu açıkladı. 
Sonra vaazına şöyle devam etti: “Evet biz Müslümanlar, 
dünya çalışıp didinirken, her gün her alanda biraz daha 
aşamalar kaydederken onlara seyirci gibi baktık. Özellikle 
bu son yıllarda başımıza birçok felaketler yağdı...Halen de 
çilemizi doldurmuş değiliz. Sebebi; din işlerinde olduğu gibi, 
dünya işlerinde de gevşek davranmamızdır. Hayat herkesin 
hakkıdır... Fakat hangi hak olursa olsun, savunulmadıkça 
sahibine hiçbir yarar sağlamaz… Biliyorsunuz düşman 
aramıza asırlardan beri bölücülük-tefrika tohumlarını ekti 

Tarih Öğretmeni

ve meyvelerini de topladı…Eğer Müslümanlar yaşamak 
istiyorsa, cemaatlar arasında dargınlığa, küskünlüğe, 
bölücülüğe yol açacak en önemsiz gibi görünen söz ve 
davranışlardan kaçınılmalıdır…Bu hareketin, bu hizmetin 
sadece din ve vatan savunmasına yönelik olduğu, dost ve 
düşman tarafından tamamen anlaşılmalıdır…Hepimizin 
bir vatan borcu, bir dini borcumuz vardır ki, onu ifa 
etme hususunda ufacık bir ihmal bile caiz değildir. Bu 
konuda hiçbirimiz köşemize çekilip seyirci kalamayız. 
Çünkü düşman kapımıza dayanmış ve namusumuzu 
çiğnemek istiyor. Bu namert saldırıya karşı koymak, 
kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı her fert için farzı 
ayın olduğu bir an bile unutulmamalıdır…Rumeli’yi 
baştan başa fethedenler hep bu topraklarda yetişen 
yiğitlerdi. Bugün sizler o kahraman ecdadın torunları 
olduğunuzu ispatlamalısınız. Anadolu’yu savunmak için, 
diğer vilayetlere öncülük etme şerefini de siz almışsınızdır. 
İnşallah vatanın bağımsızlığı, mutluluk ve refahı, dünyalar 
durdukça duracaktır.”Akif ’in duygu dolu konuşmasını 
binlerce kişi heyecanla, coşkuyla, sabırla, gözyaşları 
içerisinde dinledi.

Akif bu vaazdan sonra birkaç gün daha Hasan Basri 
Çantay’ın evinde kaldı. Sonra İstanbul’a döndü. İstanbul’a 
dönüşünden kısa bir süre sonra 16 Mart 1920’de İstanbul 

fiilen işgal edildi, Meclisi Mebusan basıldı. Vekillerin bir 
kısmı tutuklandı, bir kısmı Malta’ya sürgün edildi, bir 
kısmı da gizlice kaçarak Ankara’ya gittiler. Bu durumda 
Akif de İstanbul’da kalmanın bir fayda vermeyeceğini 
düşünerek Ankara’ya gitme kararı aldı.

Mehmet Akif on iki yaşındaki oğlu Emin’i yanına alarak 
arkadaşı Ali Şükrü Bey ile buluşup yola çıktı. Kuşçubaşı 
Eşref Bey ile Geyve Boğazı yakınında birleşip Kuvayı 
Milliye’ye cephane götüren atların sırtında Kuvayı 
Milliyecilerle birlikte nisanın son haftasında Ankara’ya 
vardılar.

Mehmet Akif, Ankara’ya gelince Meclis’in önünde 
Mustafa Kemal Paşa ile karşılaştı. Mustafa Kemal Akif ’e 
“Sizi bekliyordum efendim tam zamanında geldiniz.” 
dedi ve en kısa zamanda ziyaretine geleceğini söyledi.

Akif burada hiç vakit kaybetmeden halkı Milli Mücadele 
etrafında birleştirmeye koyuldu. Ankara’da, bütün İç 
Anadolu’da çalışmalar yaptı. Eskişehir’e kadar gitti. 
Burdur’a Afyon’a giderek Milli Mücadele’nin bir cihat 
olduğunu anlattı. Konuşmaları halk üzerinde oldukça 
etkili oldu. Onu dinleyen eli silah tutan erkekler aileleriyle 
vedalaşıp cepheye koşuyorlardı. Gidemeyenler ise hıçkıra 
hıçkıra ağlıyorlardı. 
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Kuvayı Milliye’ye karşı Anadolu’da yer yer isyanlar da 
çıkıyordu. Ankara, isyancıları ikna etmek amacıyla 
İrşat Heyeti adı verilen bir heyet oluşturdu. Hamdullah 
Suphi, Ali Şükrü, Refik Beylerle birlikte Mehmet Akif 
de bu delege içerisindeydi. Heyetin en önemli görevi 
isyancıları ikna ederek Milli Mücadele saflarına çekmekti. 
Bu amaçla Akif heyetle 25 Mayıs 1920’de Konya’ya gitti. 
Burada halkı ikna edici çalışmalar yapıp Milli Mücadele 
etrafında birleştirmeye çalıştılar. 

Mehmet Akif Konya’dayken Burdur mebusu istifa etti. 
Bunun yerine Akif aday gösterildi. Akif, 5 Haziran 
1920’de Burdur mebusu olarak meclise girdi.

Akif ’in arkadaşı Sebilürreşad dergisinin sahibi Eşref Edip 
İstanbul’da yapılacak bir şeyin kalmadığını düşünerek 
15 Temmuz 1920 de Kastamonu’ya gitti. Halkı işgallere 
karşı direnmeye, Milli Mücadele’ye destek olmaya çağırdı. 
Bu çalışmaları sebebiyle Kastamonu valisi tarafından 
Sinop’a sürgüne gönderildi. Arkadaşının yaşamış olduğu 
bu olay sebebiyle Akif, 4 Ekim 1920’deBüyük Millet 
Meclisine başvurarak Kastamonu’ya gitmek istedi. 7 
Ekim’de bir buçuk ay izinli sayılarak isteği kabul edildi. 
19 Ekim 1920’de Akif, Kastamonu’ya vardı. Büyük bir 
sevinçle karşılandı. Yoğun istek üzerine Akif, 19 Kasım 
1920 Cuma günü Nasrullah Camii’nde kalabalık bir 
halka vaaz verdi. 

Akif, Nasrullah Camii’ndeki vaazına Kur’an’dan Ali İmran 
suresinin 118. ayetini okuyup, mealini vererek başladı:

“Ey iman etmiş olanlar, ey Müslümanlar! İçinizden 
olmayanlardan, size yabancı kimselerden dost ittihaz 
etmeyiniz.”

Akif bu görüşü desteklemek için Tevbe, Bakara, Maide 
surelerinden de örnek verdi. İlk olarak Batı hayranlığının 
bize verdiği zararları anlattı.

“… Ey cemaati Müslimin! Milletler topla tüfekle zırh ile 
ordularla tayyarelerle yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler ancak 
aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes başının derdine 
kendi havasına düştüğü zaman yıkılır… Bizim zaafımızdan 
faydalanan düşmanlarımızın yerli işbirlikçilerinden 
de faydalanarak Osmanlı Dönemi’nde Şam, Kudüs, 
Yemen… Milli Mücadele yıllarında da Adapazarı, 
Düzce, Yozgat, Bozkır isyanlarının çıkışında önemli rol 
oynadıklarını belirten Akif, artık kime hizmet ettiğimizi, 
kimin hesabına birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı, 
anlamak zamanı zannediyorum ki gelmiştir… Çünkü 
böyle düşman hesabına çalışarak elimizde kalan şu 
bir avuç toprağı da verecek olursak çekilip gitmek için 
arka tarafta bir karış toprağımız yoktur. Şimdiye kadar 
düşmana kaptırdığımız koca koca memleketin halkı 
hicret edecek yer bulabilmişlerdi. Neuzibillah biz öyle 
bir akıbete mahkûm olursak başımızı sokacak bir delik 
bulamayız. Zaten düşmanlarımızın tertip ettikleri sulh 
şeraiti bizim için dünya yüzünde hakkı hayat imkânı 
hayat bırakmıyor. Düşmanlarımızın bizden istediği 
herhangi bir vilayet veya sancak değil doğrudan doğruya 
başımız, boynumuz, hayatımız, saltanatımız, devletimiz, 
hilafetimiz, dinimiz ve imanımızdır.”

Düşmanın bizi ezmek için iki kuvvete sahip olduğunu 
bunlardan birincisinin Yunan ordusu, ikincisinin ise 
memleketimizde çıkartmakta olduğu nifak olduğunu 
belirten Akif, zaten bu ikincisi olmazsa birincisinin hiç 
ehemmiyetini olmadığını belirtti ve “Biz aklımızı başımıza 
alarak el ele verdiğimiz gün inayeti hakla memleketimizi, 
istiklalimizi kurtakmaklığımız muhakkaktır.”dedi. Şu şiir 
ile konuşmasını bitirdi:

“Ya İlahi bize tevfikini gönder…

- Amin!

Doğru yoldur hangisidir millete göster…

- Amin!”

…

Bu vaazdan sonra cemaat hıçkıra hıçkıra 
ağladı. Ortalığı müthiş bir heyecan kapladı. 
Akif ’in Nasrullah Camii’ndeki 11 sayfalık 
vaazı Sebilürreşad’ta basıldı. Anadolu’nun 
bütün il, sancak ve kazalarındaki valiliklere, 
mutasarrıflara, kaymakamlara ve müftülere 
gönderildi. Vaazın metni çoğaltılarak 
birçok yere ulaştırıldı. Ulaştığı her yerde 
büyük heyecan oluşturdu. Kastamonu’da 
da oldukça coşkuyla karşılandı. İlçelerden 
gelen istekler üzerine Akif, Kastamonu’nun 
ilçelerini gezerek halkı aydınlatmaya 
devam etti. İki ay kadar bu çalışmalar 
coşkulu bir şekilde sürdü.

“…Yedi yüz senedir elimizde duran 
koca bir saltanatın yerlere serildiğini, şu 
mübarek camilerin kiliseye çevrildiğini, 
şu minarelerden yükselen ezan seslerinin 
ebediyyen kesildiğini görmek kadar 
acıklı bir manzara olur mu?

Kendimize acımıyorsak evladımıza 
olsun merhamet edelim de bütün 
varını sefahat uğruna tüketerek arkaya 
sefaletten başka bir şey bırakmayan 
rezil mirasyedilere dönmeyelim.”diye 
feryat etti.

Akif, arkadaşı Eşref Edip’le birlikte 
Kastamonu’dan Ankara’ya döndü. 
Akif ’in geleceğini  haber alan 
hem Kastamonu hem de Balıkesir 
milletvekilleri ona bir oda bulmaya 
çalıştılar. Muhtemeldir ki eski Balıkesir 
mebusu Basri Bey’in gayretleriyle Tacettin Dergâhı 
şeyhi oturduğu yerin bir odasını ona tahsis etti. Akif ’in 
kaldığı Tacettin Dergâhı, dost meclisine döndü. Edebî, 
fikrî konuşmalar, ordumuzun mücadelesi, cephedeki 
gelişmeler, halkın durumu sohbetlerin değişmez 
konularıydı.

Akif, Ankara’da gerek mebus gerek şair, mütefekkir 
olarak Milli Mücadele’ye katkı sunmaya devam etti. 
Yunanlılarda bu arada İzmir’i işgal ettikten sonra 
Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemeye devam edip 
8 Temmuz 1920’de Osmanlı’nın ilk başkentlerinden 
olan Bursa’yı işgal ettiler. Burada halka zulmetmeye, 
fenalıklar, çirkinlikler yapmaya başladılar. Akif de bu acı 
olay karşısında feryadını“Bülbül” şiirinde dile getirdi.

“…Ne heybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş

Sürünsün şimdi milyonlarca me’vasız kalan dindaş

Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın

Serilmiş gövdeler binlerce yüzbinlerce doğransın

Dolaşsın sonra, İslam’ın haremgahında na-mahrem

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem”

Karmaşık duyguların yaşandığı, ümitle ümitsizliğin 
birbirine karıştığı bir dönemde, Yunan ordusunun 
zulümleri devam ederken bir yandan da az da olsa 
sevindirici haberler gelmeye başlamıştı. Doğu’da 
Ermenilerle ilk antlaşmalar yapılmış, Batı’da ise Yunan 
ilerleyişi kısmen de olsa durdurulmuştu. Tamda bu 
ortamda orduya moral verecek, halkı coşturacak, ordunun, 
milletin azmini ve kararını artıracak bir marş yazılması 
istendi. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir 
yarışma tertiplendi. Yarışmaya 724 eser katıldı. Ancak 
bunların hiçbiri Milli Mücadele’nin ruhunu anlatacak 

güçte değildi. Şiire bu ruhu verebilecek kişi olarak farklı 
zaman ve mekanlarda halkı Milli Mücadele’ye çağırmış, 
bu amaçla farklı yerlerde halka vaazlar vermiş, halkın 
hissiyatına tercüman olmuş biri olan Mehmet Akif akla 
geldi. Akif ’in yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay, Akif ’in 
yarışmaya katılmama sebebi olan para ve ödül meselesini 
uygun bir şekilde hallederek onun yarışmaya katılmasını 
sağladı. Akif, Tacettin Dergâhı’ndaki odasına çekilerek 
kısa bir süre içinde İstiklal Marşı’nı yazdı. Şiir mecliste 
oylanarak “Türk İstiklal Marşı” olarak kabul edildi.

Akif ’in marş için söyledikleri de manidardır. 1936’da 
Mısır’dan yurda döndükten sonra İstanbul’da son günlerini 
yaşarken bazı arkadaşları kendisini ziyarete gelmişlerdi. 
Söz İstiklal Marşı’ndan açılınca Akif ’in gözleri büyümüş 
ve parlamıştır. Hastabakıcının yardımıyla yatağından 
doğrularak şöyle demişti: “O günler ne samimi ne 
heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının 
bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların 
ızdıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda 
yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O 
şiir bir daha yazılamaz…Onu kimse yazamaz… Onu 
yazmak için o günleri görme, o günleri yaşamak lazım. 
O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim 
millete karşı en kıymetli hediyem budur.”

İstiklal Marşı, hiç şüphesiz Millî Mücadele’nin manevi 
cephesinin “Büyük Taarruz”udur. Millî Mücadele’nin 
mutlak zaferle sonuçlanacağına inananların duygu 
bütünlüğüdür. Savaşın Batı cephesinde yoğun olarak 
yaşandığı, mücadelenin henüz bitmediği bir dönemde 
İstiklal Marşı’nın yazılmış olması zaferin kazanılmasında 
ordular, cephaneler kadar etki etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın en kötü günleri Eskişehir- Kütahya 
Muharebeleri döneminde yaşanmıştı. Bu savaşta Eskişehir, 
Kütahya, Afyon gibi Ankara yolunda oldukça stratejik 
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öneme sahip olan şehirler Yunanlıların eline geçmişti. 
Hatta Yunan Başbakanı Venizelos, zafer sarhoşluğuna 
kendini kaptırarak Ankara’da vereceği partiyi bile hayal 
etmeye başlamıştı. Bu kötü durum halkta büyük bir hayal 
kırıklığı, mecliste ise moral bozukluğu oluşturmuştu. 
Hatta Büyük Millet Meclisinin Kayseri’ye taşınması 
tartışılmaya başlanmıştı. Akif ise meclisin Kayseri’ye 
taşınmasına kesin karşı çıkanlar içindeydi. Kayseri’ye 
giden diğer mebusların eşleriyle birlikte ailesini 
Kayseri’ye gönderen Akif, oğlu Emin’i kendi yanında 
tutarak benim öldüğüm yerde oğlumda ölsün demiştir. 
“Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz” dizelerini 
bu dönemde yazmıştır.

Büyük Taarruz öncesi ordunun manevi kuvvetini artırmak 
amacıyla Büyük Millet Meclisi cepheye mebuslardan 
oluşan bir heyetin gönderilmesine karar verdi. Büyük 
Millet Meclisi 29 Temmuz 1922 tarihli oturumunda Ali 
Fuat Paşa’nın başkanlığında, Karasi Mebusu Abdülgafur 
Hoca, Burdur Mebusu Mehmet Akif ve Kayseri Mebusu 
Atıf Beylerden oluşan bir heyeti seçmişti.

Bu gezi sırasında Akif, Büyük Taarruz öncesi kahraman 
askerlerle yakın ilişki kurmuş, onlara cesaret verici, 
morallerini yükseltici konuşma ve sohbetler yapmıştı. 
Ali Fuat Paşa bu gezide Akif ’le ilgili hatırasını şöyle 
anlatıyor: “Hatırladıkça hala heyecandan titrerim…
Mehmet Akif kendinden geçmişti. Dudaklarından kendi 
yazdığı İstiklal Marşı’nın mısraları dökülüyordu…Beni 

solumdan takip eden Akif ’e döndüm. Gözlerinde yaşlar 
tanelenmişti. Bu muhabbetli manzara karşısında kendisini 
tutamıyordu.

- Akif Bey, siz ağlıyorsunuz, dedim.

-“Ne yapayım heyecanımı zapt edemiyorum.”Cevabını 
verdi ve ilave etti:

-Fakat sizin de gözleriniz yaşlı Paşam…

Arkadaşım doğru söylüyordu. Ben de heyecanlı idim. 
Gözlerimde tanelerle sevinç yaşları vardı.”

Nihayet 26 Ağustos 1922 tarihinde sabah 05:30 da topçu 
atışıyla Büyük Taarruz başladı. Üç yıldan beri Yunan 
işgali altındaki topraklar bir bir kurtarıldı. 9 Eylül’de 
Yunanlıların ilk işgal ettikleri yer olan İzmir de kurtarıldı. 
Düşman binlerce ölü bırakarak yurdumuzu terk etti. 

Akif ’in oğlu Emin babasının büyük zafer günlerindeki 
halini şöyle naklediyor. “….Her saat, her gece ardı 
arkası kesilmeyen müjdeli haberlerle panik halinde 
kaçan düşmanın elinden kurtulan topraklarımızın, 
kasaba ve şehirlerimizin istirdadını müjdeleyen o mesut 
günler, babamı sarhoş edecek kadar sevindiriyor, yerinde 
duramıyor, gözleri ümitle, sevinçle doluyordu…Fazla 
dayanamadı… Beni de yanına almayı unutmayarak 
Ankara’dan Eskişehir’e oradan da Afyon’a hareket ettik…
Muharebe meydanlarını babamla adım adım dolaştık….

Söndürülemeyen yangınlara babamla kova kova 
su taşıdık. Babam Mehmet Akif de bu itfaiye 
ameliyesine bizzat iştirak etti.”

Doğacaktır sana vadettiğin günler hakkın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Akif ’in, Milli Mücadele’nin en zor günlerinde 
yazdığı bu mısralar artık gerçek olmuş, Anadolu 
işgalcilerden nihayet temizlenmişti. Milli Mücadele 
bittikten sonra bir süre daha Mehmet Akif, 
Ankara’da kaldı. Farklı komisyonlarda bulundu. 
Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren Gazi Meclis, 
(I.Meclis) Nisan 1923’te seçim kararı aldı. Yeniden 
aday olmayı düşünmeyen Akif, Mayıs 1923’te 
İstanbul’a geri döndü. İstanbul’a dönerken Millî 
Mücadele hatırası olarak yanında iki şey vardı: 
İstiklal Madalyası ve o dönemde mebuslara hatıra 
olarak verilen mavzer tüfeği.
Kaynakça:
1) Hasan Basri ÇANTAY, Akifnâme
2) Mithat Cemal KUNTAY, Mehmet Akif, Hayatı- Seciyesi-Sanatı- 
Eserleri
3) Mehmet Ertuğrul DÜZDAĞ, Mehmet Akif Ersoy
4) Eşref Edip FERGAN, Mehmet Akif  Hayatı ve Eserleri ve Yetmiş 
Muharririn Yazıları
5) Yaşar SEMİZ, Milli Mücadele ve Mehmet Akif
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(Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Konulu Kompozisyon Yazma Yarışması Fatih İlçe Üçüncüsü)

Türk tarihinin en karanlık günleriydi. Yurdun dört bir 
yanı esaret altındayken kötü emellerini gerçekleştirmek 

için yedi düvel bir olup pervasızca Anadolu topraklarına 
saldırdılar. Halk perişan, ne yapacağını bilmez halde, 
ümitsizliğe gark olmuştu. İmkânlar kısıtlıydı; fakirlik, 
yokluk milletimizi çaresizliğe düşürüyordu. Gecenin en 
karanlık anı güneşin doğmasına en yakın zamanıdır, 
bilmiyorlardı. Derken Samsun’dan doğan ve yurda yavaş 
yavaş yayılan bağımsızlık mücadelesi başladı. Mustafa 
Kemal’in önderliğinde halk kendini savunmak, vatanını 
korumak için örgütleniyordu. Böyle bir zamanda 
vatan sevgisi ve iman şuurunun bir gereği olarak Akif 
yaşananlara kayıtsız kalmadı. Milletin uyanışındaki ateşi 
fitilledi. Ümitli, inançlı, yeise kapılmayan ve imanın 
verdiği cesaretle halkı Milli Mücadele’ye davet eden 
Mehmet Akif; zulme tahammülsüz, riya karşısında 
şiddetle duran bir iman abidesiydi. Asıl yenilginin 
inancın yitirilmesiyle gerçekleşeceğini iyi bilen şair 
“Korkma!” dedi Türk milletine. Bu kutlu çağrı, üçüncüleri 
Allah olan sevgili Peygamberimizin yol arkadaşına 
telâşlanmaması için söylediği lafzın ta kendisiydi. Aynı 
şekilde Akif bu direnişte yalnız olmadıklarını Türk 
milletine hatırlatıyordu.
Bağımsızlık mücadelemiz devam ederken haklı davamızın 
bir marşa ihtiyacı oldu. Mehmet Akif ’i tanıyanlar bunu 
ancak onun yazabileceğinden imanları kadar emindiler. 
Ancak Mehmet Akif para karşılığında böyle bir işe 
girişmeyecek kadar gururlu ve hassastı. Kaderin bir cilvesi 
olarak Türk milletinin milli marşını yazma şerefi yine 
ona nasip olacaktı. Taceddin Dergahı’nın duvarlarına 
kazınan dizeler Akif ’in imanını, davaya olan inancını, 
bir eserin doğum sancılarını ve bağımsızlık bildirimizi 
belgeliyordu. Büyük bir çoşkuyla TBMM’de okunan 
marşımız mebuslar tarafından ayakta alkışlanarak 
kabul edildi. Çok ihtiyacı olmasına rağmen Akif verilen 
ödülü aynı marşımız gibi milletine bağışladı. O eskilerin 
deyimiyle “derya gönüllü” bir insandı.
Akif sadece İstiklâl Marşı’yla değil, yazdığı bütün 
eserleriyle, yaşadığı dönemin bütün yönlerini ele alan 
ve o günlere ayna tutan bir sanatçıdır.  Toplum için 
yazan şair, her ahvalde millet ile müşterek duygular 
beslemiş, şiirlerinde bu duyguları ifade etmiştir. Kendini 
milletine adayan ve bu uğurda her zaman üzerine ne 
düşerse yapan şair “Halkın ve Hakk’ın sesi” olmuştur. 
Asım’ın neslini dert edinmiştir kendine. Bu nesil için 
“Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek” diyordu.  Akif 

iman, irfan, fazilet ve bilgiyle donanmış, vatanına, dinine 
sahip çıkan bir gelecek tahayyül ediyordu. Bu kutlu 
davanın sancaktarlığını yapacak, Hakk’ı tutup kaldıracak, 
zulme kayıtsız kalmayacak bir nesil. Bunları hatırladıkça 
gönlümde daha bir abideleşiyor Akif! Milletin derdiyle 
dertlenen ve ömrünü bu uğurda harcayan, kalemini 
buna adayan, inandığı gibi yaşayan bir dava adamı.
Bir nesle öncülük eden Mehmet Akif ’in, Türk milletine 
bıraktığı manevi mirası “İstiklâl Marşı” ve Safahat’ı 
olmuştur. İstiklâl mücadelesi boyunca yaşananların 
lafızda vücut bulmuş hali olan milli marşımız, Türklüğün 
bir nişanesi haline gelmiştir. Mehmet Akif, bizler için 
sadece vatan şairi olarak kalmayacak vatan sevdalısı 
olarak da hatırlanacaktır. Akif ’çe bitirelim “Sahipsiz 
vatanın batması haktır / Sen sahip çıkarsan bu vatan 
batmayacaktır.”  İstiklâl Marşı’nın ruhu ebediyen yaşasın 
ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın! 
Ezelden beridir hür yaşayan milletimiz her daim hür 
olsun!



İSTİKLÂL ŞAİRİ
Muhammed Enes YILDIZ

Bir marştı, destanlar ile yazılan 
Silah, tüfek değil parmak ile kazılan
Sensin bu ülkenin büyük gururu 
Vatan için gereklidir bir Akif ruhu

İstiklâlin şairinin kocaman yüreği
Asla dinmeyecek o kahramanca sesi
Onun için vatan, dünyada tek sevdiği
Allah bir daha yazdırmasın marş-ı istiklâli

Örnek alınması gereken kişiliği
Ahlakı, cömertliği ve disiplini 
Kurdu halkın gönlünde taht
Akif ve eserleri millete gerdi kanat

Yoktu onun maddiyatta isteği gözü
Yetti halka söylediği tek sözü 
Vatan ile kenetlenmiş kendi özü 
Hakkıyla oldu Akif millete öncü 

Kazandık neler pahasına nice zaferler 
Miras kaldı Akif ’ten bize eşsiz eserler
Her zaman oldu sesin, ülkenin gururu 
Kalplerden eksilmeyeceksin milletin onuru!
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İSTİKLÂL DUASI
Muhammed Enes YILMAZ

Tüm ülke yasta, koca çınar devrilmiş. 
Düşman çizmeleri kutlu toprağı kirletmiş.
Yürekler barut fıçısı, yalnızca bir kıvılcım gerek.
Öyle bir parlayacak ki, tüm cihan inleyecek.
 
Herkes soruyor, bu ateşi kim yakacak? 
Karanlıkta kalmış yurdu kim aydınlatacak? 
Elini kaldıran bir adam var; adı gibi “Akif ”.
Hakkın ve halkın sesi, görkemli ve de zarif!
 
Elindeki kalem nice kılıçlardan keskin,
Yüreğindeki iman zırhını kim delebilir, gösterin!
Mürekkebi gözyaşı, kan ve terden ibaret.
Hiçbir düşmanda yok o “Mehmetçik” teki heybet!
 
Fakat kolay değil, omuzundaki yük ağır. 
Tek başına sırtlarsa şüphesiz ki yolda kalır.
Yardım istiyor önce Allah, sonra bayraktan,
Dile geliyor toprak, usanmış artık prangalardan! 
 
Sesleniyor Akif ’e “Eğil ve kulak ver!
Yakındır bu milletin muzaffer olacağı günler. 
Söyleyeceklerim, bağrımdaki şehitlerin sözüdür.
Bin yıllık tarihin damıtılmış özüdür.
 
Bu vatan ebedi istiklal ışığında parlar,
Korkma, imanı boğamaz tek dişli bir canavar!
Bedir’in aslanları nasıl kükrediyse Çanakkale’de, 
Şimdi Şahin Beyler vuruşuyor Antep’te!

 Şerife Bacılar, Sütçü İmamlar tek değil!
Allah yardım etti mi, sapan taşı galip gelir!
Anadolu derler bana, adı üstünde,
Bu topraklar ebediyen kahramanlara gebe!
 
Bu millet ezelden beridir hür yaşadı. 
Ez ve geç sana zincir vurmaya kalkanları!
Git ve söylediklerimi anlat herkese, 
Hilal uğruna batan güneşler, yeniden doğacak!”
 
Aniden uyandı Akif, gördüğü bir rüyaydı.
Yaşadıklarının her saniyesi aklındaydı. 
Eline kalemi aldı, heyecanla başladı yazmaya, 
Nihayetinde tam on kıta çıktı ortaya. 
 
O gün tüm meclis ayakta alkışladı,
Kıvılcım çakmadı o, yürekleri de yaktı.
Onun sözleriyle şaha kalktı tüm millet,
İşte böyle kuruldu Cumhuriyet, şanlı devlet.
 
Ve şimdi, o günün ardından tam yüz yıl geçti.
Ama o sözler kalplerden hiç silinmedi. 
Hala nice Akifler olsa da içimizde, 
Allah bir istiklâl marşı daha yazdırmasın bu millete! 
AMİN !!!
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İstanbul geçmişten beri 
birçok hükümdarın 

hayallerini süsleyen kadim 
bir şehirdir. Bu  sebeple  
destansı tarihinde onlarca 
imparatorun peşinden  
k o ş t u ğ u ,  u ğ r u n d a 
yüzbinlerce kişinin can 
verdiği bu güzel şehri 
–İstanbul’u – fethetmek,  
Fatih Sultan Mehmet 
Han’a  nasip olmuştur. 
Sevgili Peygamberimizin 
hadisinde müjdelediği 
bu kutlu zaferle cihan 
hükümranı Fatih Sultan 
Mehmet şereflenmiştir. 
İs t anbu l’un  çehres i 
göz kamaştıran bir nur 
ile çevrelenmiş ve her 
kesimden insanın gözlerini 
boyayan bir şehri-şahane 
haline bürünmüştür. 
Yahya Kemal’in deyimiyle 
“Türk İstanbul”un inşası 
başlamıştır. Napolyon bile 
İstanbul’un cazibesini, 
ne kadar kıymettar bir 
şehir olduğunu “Dünya bir ülke olsaydı başkenti 
İstanbul olurdu.” sözü ile ifade etmiştir. Bunca saflığı, 
beraklığıyla Aziz İstanbul tam bir barış güvercinidir, 
çehresine huzuru yayan. 

İstanbul’u fethetmek için sarf edilen mücadelenin 
çok daha fazlası onu muhafaza etmek için gösterildi. 
Ancak İstanbul’u bir çamur, bir kan gölüne çevirmek 
isteyenler geçmişte olduğu gibi 13 Kasım günü yine 
sahaya çıktılar. Osmanlı’nın kan kaybetmesini gören 
İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918’de payitahta bir akbaba 
gibi üşüştü. Bu tarihten sonra İstanbul’da hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktı. İstanbul Boğazı’nda rüzgâr eskisi 
gibi esmeyecekti. Sömürgeci devletlerin görüntüsü ile 
mavi derya kararacaktı. Koca cihan devletinin başkenti 
dünyanın göz bebeği karanlık bir döneme giriyordu. Hasta 

Adam’ın kalbine öldürücü 
hançeri   vurup kalbini 
sökmeye niyetlenenler 
bilmiyordu ki buna katiyen 
izin verilmeyecekti. Bir 
komutana,  her  şey i 
değiştirebilecek cesur 
bir kahramana ihtiyaç 
vardı. Muzaffer olacağına 
tereddütü olmayan cesur 
bir vatan evladı. İstanbul 
sularında donanmayı 
görünce hiç düşünmeden 
“Geldikleri gibi giderler.” 
sözünü söyleyebilecek 
Mustafa Kemal’di ihtiyaç. 

 İstanbul işgal edildi 
ama Çanakkale ruhu 
da a levlendi.  Şair in 
“Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki asil kandır/ 
Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır” sözü 
gereği adeta bütün Türk 
milleti tek yürek oldu. 
Genç, yaşlı, çocuk, kadın 
hep beraber mücadeleye 
girişirken bütün maddi 

imkansızlıklara, her türlü zorluğa, engele karşı sahip 
oldukları en değerli şey asla yitirmedikleri maneviyat 
ve umutlarıydı. Millet bağımsızlık yolunda bir nevi “Ya 
hürriyet ya ölüm!” deyip mücadele etti. Bir karış toprağımız 
için binlerce Mehmet’in kanı aktı. O dökülen kanlar 
zafer umuduydu.6 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal’in 
öncülüğünde beş yıllık bir esaretten kurtuldu Türklüğün 
kalbi. İtilaf Devletleri İstanbul’dan zırhlılarıyla çekilirken 
yıkılan onların hayalleri yükselen “Türk Bayrağı”ydı. 
Milli Mücadele’nin sonunda ölümüne verilen bir “ var 
olma” savaşında “vatan, millet, şehitlik, bağımsızlık, 
bayrak” sözcükleri yeniden tanımlandı dimağlarda. 
Tarihini unutmamak her ferdin görevi. Kulaklarımda 
Akif ’in duası “Allah bu millete tekrar İstiklâl Marşı 
yazdırmasın.” Tüm kalbimle “Amin” diyorum.
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Recep YEŞİLKAYA
(6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Konulu Kompozisyon Yazma Yarışması Fatih İlçe Birincisi ve İstanbul İl İkincisi)
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İNSAN VE AHLÂK

Harun Burak ERACUN

Tarih boyunca bir arada yaşayan insanları toplum 
haline getiren aralarındaki yazılı olmayan kurallar, 

bağlar, ilkeler gibi milli ve manevi ögelerdir. Bu bağlamda 
insan ilişkileri ilk sırada gelir. Bu ilişkileri derleyen ve bu 
ilişkilere düzen getiren ana konu, ahlâktır. 

Ahlâk öncelikle; toplumu oluşturan kişilerin birlikte 
benimsedikleri, tercih ettikleri, isteyerek uydukları davranış 
biçimleri ve huylardır. Bunların tümü “ahlâk kuralları”dır. 
Milletlerin örf ve adetlerine has özellikler taşıdığından 
toplum tarafından sahiplenilir. Sosyal yaşantıyı tanzim 
ederek hayatın akışını sağlar.

Dikkatle bakıldığında tarihsel seyir içinde ahlâkî 
davranışların oluşum süreci epeyce uzundur ve milletlerin 
karakterlerine özgü nitelikler taşır. Örneğin, Türk 
milletinin ilk akla gelen ahlâk özelliği “konukseverliği”dir. 
Bu özellik birçok millette yoktur. Konuğu baş köşede 
oturtmak, mümkün olduğunca rahat ettirmek ve bol 
ikramda bulunmak gibi.

İslam dininde “ahlâk” denince akla gelen “güzel ahlâk” 
ise hem kişiyi hem karşısındakini mutlu eden, güzel, hoş 
davranış biçimleridir. Yani iyi huylardır. “Güzel ahlâk” 
ve “iyi huy” birbirini tamamlar ve bütünleştirir. Her ikisi 
aynı kişide olmadıkça o kişi ahlâken eksiktir.

Güzel ahlâk önce ailevi eğitimle sonra okumakla, 
düşünmekle, edeple, kültürlü insanlarla arkadaşlık 
etmekle edinilir. Tarihe iz bırakmış bilgelerin yaşamlarını 
okuyup yorumlamakla benimsenir. Güzel ahlâk, yaratanı 
düşünerek ona olan inancın gücü ile yaratılanları hoş 
görmektir. Yunus Emre’nin “Elif okuduk ötürü/ Pazar 
eyledik götürü/ Yaratılanı hoş gördük /Yaratandan ötürü” 
dizeleri bu minval üzere söylenmiştir ve yüzyıllardır 
bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Güzel ahlâklı kişide 
küfür, yalan, alaycılık, kıskançlık, gıybet, cimrilik gibi 
olumsuz duygular yoktur ya da en az düzeydedir.

Güzel ahlâklı insan saf, içten, temiz davranışlar sergiler. 
Susmasını ve dinlemesini bilir. Sabırlıdır, çalışkandır, 
affeder, doğruyu konuşur. Güler yüzlü, tatlı dillidir. 
Kimseyi üzmez ya da üzmemeye özen gösterir. Lanet 
okumaz, hoşgörü sahibidir. Şükretmeyi, karşılıksız 
iyilik yapmayı bilir. Başkalarının ayıp ve kusurlarını 
dile getirmez ama kendi ayıp ve kusurlarını yok etmek 
için azami çaba gösterir. Her daim daha iyi ve doğru 

olmanın yollarını düşünür. Empati yapmayı bilir, insani 
davranışları ön planda tutar.

Güzel ahlâklı kişi yalnız insanlara değil tüm canlılara sevgi, 
merhamet, anlayış gösterir. Genel olarak “varlığa” saygılıdır. 
Dedikodu yapmaz, yapanları usulünce uyarmaya çalışır. 
Başarılı olamazsa ortamdan uzaklaşmayı yeğler. Çünkü 
tüm öğretilerde insanın kaçınması gereken hasletlerin en 
önemlileri yalan söylememek ve dedikodu yapmamaktır.

Güzel ahlâk konusunda örnek almamız gereken en önemli 
önderimiz şüphesiz Hz. Peygamberimizdir. Kendisine 
peygamberlik görevi verildiğinde “Ben yalnızca güzel ahlâkı 
tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuşlardır. Bütün 
hayatı boyunca iyi bir insan, evlatlarına şefkatli bir baba, 
hanımlarına saygılı bir eş ve nihayet bütün insanlığa örnek 
bir şahsiyet olmuştur. Ayrıca “Hiçbir baba çocuğuna güzel 
ahlâktan daha önemli bir miras bırakmamıştır.” diyerek 
çocuk eğitiminde ya da genellersek insanın eğitiminde 
ahlâkın önemini defalarca vurgulamıştır. 

Elbette güzel ahlâka sahip olmak kolay değildir. İffetli ve 
erdemli olmak gerekir. Nedir iffet? Kötü iş yapınca utanmak, 
nefsine hâkim olmak, herkesin hakkını gözetmek, varlığa 
saygı göstermektir. Peki “erdem” nedir? Bir insandaki iyi 
huy ve davranışların tamamıdır. İnsanca davranmaktır. 
İnsanca istemek, insanca düşünmek, hislerini insani 
değerlerle sınırlamaktır. Erdem, kısaca insanı insan yapan 
değerdir. Nezaket, sadakat, basiret hem birer erdem hem 
de güzel ahlâkın basamaklarıdır.

Maddi ögelerin insanlığın tek gerçeği gibi empoze 
edilmeye çalışıldığı dünyamızda ihmal edilen şey insanın 
ruh sahibi bir varlık olduğudur. Sadece sahip olarak ya 
da tüketerek mutlu olamaz insan. Fıtraten bu mümkün 
değildir. İnsan, insan olmasının gereklerini yerine 
getirdiğinde mutlu olur. Bunlar; saygı, sevgi, paylaşma, 
empati, inanç, özveri, yardımlaşma, sağduyu ve aslında 
hepsini içeren ahlâktır. Çünkü ahlâk diğer insanlarla 
yaşantımızı şekillendiren temel değerdir.

Hayatımızı güzelleştirmek mümkün mü? Evet, 
mümkün. Hayatımız ahlâkımızdır. O zaman ahlâkımızı 
güzelleştirmeliyiz. Daha güzel bir dünya tabiî ki 
mümkün! Ama dünyayı değiştirmek isteyen önce kendini 
değiştirmelidir. Bize düşen önce kendimizi değiştirmek 
sonra ulaşabildiklerimizin hayatına dokunabilmektir.
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MUHAMMED EMİN SARAÇ
(01.07.1931 - 19.02.2020)

Merhum Emin SARAÇ, Tokat ili, Erbaa ilçesine bağlı 
Tanoba köyünde doğmuştur. Babası Hafız Mustafa 

Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Dedesi Niksar’da Keşfî 
Camii Medresesi müderrislerinden Üzeyir Efendi’dir.                                                                                                               
1943 yılında tahsil için İstanbul’da Çarşamba semtinde 
İsmet Efendi Tekkesi’nde bulunan Ahıskalı Şeyh Ali 
Haydar Efendi’nin yanına geldi. Genç Emin Efendi, Fatih 
Camii’nde üç ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük’teki 
Üçbaş Medresesi’ne gitti. Bu medresede Fatih Camii’nde 
65 yıldır baş kayyımlık yapan Süleyman Efendi’den 
Buhârî-i Şerîf ’in ilk iki cildini okudu ve ilk hadis 
icâzetini Süleyman Efendi’den aldı.

Üçbaş Medresesi’nde 1950 yılına kadar kalan Emin Saraç, 
Ali Haydar Efendi, Fatih Câmii İmamı Ömer Efendi, 
Gümülcineli Mustafa Efendi, Arnavut Hüsrev (Aydınlar) 
Efendi, Urfalı İbrahim Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi 
(Tunahan) Efendi gibi devrin alimlerinden Buhârî-i Şerîf, 

Müslim-i Şerîf, Tırmizî, Merâkı’l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, 
Şerhu’l-Akâid, Şifâ-i Şerîf, Mir’ât, Mişkâtü’l-Mesâbîh, 
Tefsîr-i Kâdî Beyzâvî gibi kitapları okudu.

Hafız Emin Saraç Ali Haydar Efendi’nin teşvikiyle 
Mısır’a gitti. Burada Osmanlı Devleti’nde Ders Vekili 
iken yeni şartlar karşısında Kahire’ye yerleşmiş bulunan 
Zâhidü’l-Kevserî’nin yanına gitti. Onun tavsiyeleri 
doğrultusunda Ezher’in imtihanlarına girdi. İlk olarak 
Ezher’in lise kısmını okuduktan sonra yine imtihanla 
Külliyetü’ş-Şerîa’ya (Şeriat Fakültesi) kaydoldu.

Emin Saraç Hoca fakülteden mezun olduktan sonra 
“Tahassusu’l-Kada” (Kadılık Yüksek Lisansı) bölümünde 
de bir sene okudu.Fakülte derslerinin dışında kendi 
özel merakıyla Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, 
Düzceli Zâhidü’l-Kevserî Efendi ve Yozgatlı İhsan 
Efendi, Kosova(Gilan)’dan Ali Yakup (Cenkçiler) 
Efendi gibi Mısır’a hicret etmiş olan hocaların yanında 
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Muhammed Abdülvehhâb Buhayrî, Ahmed Fehmi Ebû 
Sünne, Abdülfettah eş-Şa’şa’ gibi Mısırlı hocaların özel 
derslerinden de istifade etti. 

Emin Saraç, 1958 yılının sonunda  İstanbul’a döndü. 
Döndükten 6 gün sonra İstanbul İmam Hatip Okulu 
müdürü Celal Hoca kendisini ders vermeye davet 
etti.1960 İhtilâline kadar  üç yıl İstanbul İmam Hatipte  
hocalık yaptı. 

İstanbul’a dönmesinden kısa bir zaman sonra Ali 
Haydar Efendi’nin tavassutu ile Eminönü Müftüsü Ali 
Yekta (Sundu) Efendi’nin kızıyla evlendi. Emin Saraç 
1960 darbe döneminde askerlik görevini yerine getirdi. 
Askerlik sonrası İlim Yayma Cemiyeti’nin Yüksek İslam 
Enstitüsü talebeleri için açtığı yaz kursunda ders vermeye 
başladı.İlim Yayma Cemiyeti’nden Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş, hocaya bu dersleri devamlı yapmasını teklif 
etti. Bu günlerde başlayan ders okutmaları çoğunlukla 
Fatih Camii müezzin mahfili veya imam odası olmak 
üzere camii dışında daha başka yerlerde de devam etti.
Onun meclisine ders okumaya gelen öğrencilerin resmi 
bir kaydı yapılmadığı için tam sayı vermek zordur. 
Ancak yaklaşık olarak 2500’den fazladır. Aralarında 
irşad erbâbı, müftü, vâiz, imam-hatip, akademisyen ve 
öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri 
arasında Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Prof. Dr. 
Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. M. Akif 
Aydın, Prof. Dr. Zeki Arslantürk, Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu, Prof. Dr. Seyyid 
Bahçıvan, Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Yrd. Doç. 
Dr. Halit Zavalsız, Prof. Dr. İsmail Yiğit, Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Efe, Dr. Salim Sancaklı, Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
Özcan, Kurra Hâfız Mustafa Demirkan, Prof. Dr. H. 

Kamil Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Prof. Mustafa 
Avcı, M. Salih Köse, Hamdi Arslan, İsmail İpek, Hıfzı 
Öztürk, Hafız Osman Şahin, Nureddin Yıldız, Ahmet 
Yüksek, Mehmet Yüksek, Ahmet Yıldız, Dr. Muhammed 
Beyler, Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, M. Fatih Kaya gibi 
isimler bulunmaktadır.

Emin Saraç Hoca dost ve talebelerine karşı vefâkâr idi.
Abdurrahman Gürses Efendi’ye çok hürmet ederdi. 
Mahir İz Hocanın cenazesini de vasiyeti üzerine Sahrayı 
Cedid Camii’nde kendisi kıldırmıştır. Mahmud Sami 
Efendi, Mehmed Zahid (Kotku) Efendi ve diğer meşâyıhı 
hürmetle anardı. Bir gün Anadolu’dan gelen tasavvuf 
ehlini ihtiramla karşılamış ve “Bunlar beldelerinin gülü, 
bereketi” demişti. Mısır’dan tanıdığı yakın dostlarından 
Ali Yakup Hocayı “Ali Yakup ağabey” diye hürmetle 
anar ve onu çok severdi. 

Hocaefendi İslam’ın aleyhine çalışanlara karşı kızgınlığını 
her fırsatta belli ederdi. Müslümanların dünyanın her 
yerinde muzaffer olduklarında sevinir; onların başarıları 
için dualar ederdi. Bu sebeple bütün Müslümanların güç 
birliği yapmalarını ister, Müslüman gençlerin görüşüp 
tanışmalarını arzulardı. O yüzden bazı öğrencilerini 
yurtdışına gönderir ve onların ilim adamı olmalarından 
çok haz alırdı.Ülkemizde İslam ülkeleriyle ilgili her 
toplantıda kendisini görmek mümkündü.. O adeta 
İslam ülkelerinin fahri bir konsolosu idi. Müslümanların 
birbirleriyle çekişip didişmeleri onun en çok rahatsızlık 
duyduğu hallerdendi. Muhammed Emin Saraç Hocamıza 
ve cümle geçmişlerimize Allah rahmet eylesin; mekânları 
cennet, makamları âlî olsun!..
Not : Bu yazı Prof. Ahmet Turan Arslan’ın “İnsicam” dergisinde yayımlanan 
yazısından yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Takvimler 18 Mart’ı gösterdiğinde tarihin en 
meşakkatli, en anlamlı ve en büyük zaferine tanıklık 

edecekti Çanakkale. Yoksulluk ve sıkıntılarla boğuşan 
bir millet... Karşısında, hasta adamdan parça koparmak 
için binlerce kilometre öteden gelmiş çağın en güçlü 
devletleri ve onların emperyalist emelleri... İşte o kutlu 
günde Çanakkale topyekün bir direnişin emektarı 
olmuştu. Artık bir toprak parçası değildi hiç şüphesiz 
Çanakkale. Türk milletinin hürriyet destanının bir parçası 
olmuştu. Bu destanın her bir satırında insanlığın onur 
ve haysiyeti vardı. Bu onur ve haysiyet düşmana sadece 
silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersiyle de 
baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aitti.

Evet, işte o gün daha önce dünyada eşi benzeri görülmemiş 
bir “medeniyet” dersine de tanıklık ediyordu Çanakkale. 
Harp esnasında yaralanan düşman askerini sırtına alıp 
düşman siperlerine götüren Mehmetçik, düşman askerini 
kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış 
sergilemiş, gittiği her yere kan ve gözyaşından başka 
bir şey götürmeyen Batıya adeta insanlığın ölmediğini 
göstermişti.

250 bin vatan evladının şehadet mertebesine ulaştığı 
Çanakkale, fedakârlığın sembolü olmuştu sanki. Çocuk, 
yaşlı, kadın, erkek demeden her yaştan Anadolu insanı, 
can siperâne savaşmış, bu şanlı cephe ne cefakârlıklara 
şahit olmuştu! Osmanlı okulları tek bir mezun dahi 

verememişti. İlimle iştigal etmesi gereken körpecik 
beyinler, kalem tutması gereken gencecik eller vatanı 
için silah tutmuş ve bu uğurda Hakk’a yürümüştü. 
Analarımız cephedekiler için çorap örmüş, cephe 
gerisinde hemşirelik yapmış hatta mermi imalatında 
bile çalışmışlardı. Beli iki büklüm olmuş dedeler 
Türk’ün istiklal ve istikbali için nice zahmetlere göğüs 
germişti. Yaşı tutmadığı için orduya alınmayan ufacık 
yavrular, gizlice orduya katılmış kısaca vatanın her bir 
ferdi kendisine yönelen bu vahşi medeniyet(!) akınına 
elbirliğiyle dur demesini bilmişti. İşte bu yüzden 
fedakârlığın ete kemiğe büründüğü yerdi Çanakkale.

Bu cephenin Hasanları, Alileri, Mehmetleri, Seyit 
Onbaşıları, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye 
koşarken asla geri dönmeyi düşünmemişlerdi. Hepsi 
ya şehit ya da gazi olma niyetindeydi. Bu cesaret ve 
gayretle o yiğitler, Türk milletinin namus ve şerefini 
en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmişlerdi. Onlar, Çanakkale Zaferi’ni 
elde etmekle Türk milletinin inanç ve azmiyle nelerin 
üstesinden gelebileceğini de tüm dünyaya göstermişlerdi.

Bu savaş sadece cephede kazanılmadı elbette. Cephe 
gerisinde de nice isimsiz kahramanları bağrında taşıdı 
Anadolu. Evladını vatan aşkıyla büyüten ve saçının bir 
teline bile kıyamadığı yavrusuna savaş zamanı “Gidip 
de şehit olmazsan sana sütümü helal etmem.” diyen 

analar, oğlunun naaşını görünce” 
Bir değil bin evlâdım da olsa hepsi 
bu vatana feda olsun.” diyen babalar 
bu savaşın garip kahramanlarıydılar. 
Nişanlısını uğurlarken “ Ben seni bir 
ömür olsa beklerim, varsın kavuşmamız 
ahirete kalsın.” diyen genç kızlar, evet 
işte onlar ve daha niceleri bu savaşın 
isimsiz kahramanlarıydılar.

Nice çocuklar yetim, nice kadınlar dul, 
nice analar evlatsız kalmıştı ama bu 
vatan bayraksız, bu topraklar ezansız 
kalmamıştı. Bir şeyi çok iyi biliyordu 
bu şanlı millet “Bu vatanın evlatları 
belki yetim, öksüz yaşardı ama vatansız, 
bayraksız, hürriyetsiz asla ama asla 

DENEMELER

(18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Konulu Kompozisyon Yazma Yarışması Fatih İlçe Birincisi)

DENEME

BİR DEVRİN BATTIĞI YER

Harun Burak ERACUN

yaşayamazdı.” İşte bunu bilen 250 bin kişi şehadeti 
şerbet diye içmişti ve bu toprakların her bir karışı şehit 
kanlarıyla payidar kılınmıştı. Bayrağımızı bayrak yapan 
o kanlar, Çanakkale’yi bizlere vatan yapmıştı.

Nelere şahit olmamıştı ki Çanakkale! Gözünü kan 
bürümüş düşmanın bombardımanı altında bir bir 
toprağa düşen gencecik fidanlar, Kelime-i Şehadet 
getirerek son nefesini veren binlerce şehit, kopup sağa 
sola savrulan organlar, açlıktan yorgun düşmüş hatta 
kan kokusundan dolayı nefes almakta dahi zorlanan 
askerler... Ama buna rağmen ayağındaki çarıkla 
şehadete doğru koşan yiğitler... Mehmet Âkif›in «Ölüm 
indirmede gökler, ölü püskürmede yer;/ O ne müthiş 
tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer.../ Kafa, göz, gövde, bacak, 
kol, çene, parmak, el, ayak,/ Boşanır sırtlara vâdilere, 
sağanak sağanak.” mısralarıyla resmettiği o dehşetli 
manzara... Ama şükürler olsun! Gayreti boşa gitmedi, 
gitmeyecekti Mehmetçiğin. İşte o gün toprağa düşen 
fidanlar bugün filizlenmişti ve bu vatan sahipsiz değildi. 
Belki Çanakkale bağrında binlerce şehit taşıyordu, belki 
lodosu ölüm, havası kan kokuyordu ama “Çanakkale 
Geçilmez”di. Geçilmiyordu.

Anafartalar kahramanının “Ben size taarruzu değil 
ölmeyi emrediyorum.” diyerek şehadeti emrettiği o 
cephede, Türk milletini kim yenebilir, kim o boğazı 
geçebilirdi? Vatan aşkıyla 250 kiloluk top mermisini 
sırtlayan Seyit Onbaşı’yı kim durdurabilirdi? Elinde 
Kur’an, göğsünde iman olan bu millet boyun eğer 
miydi hiç? Nasıl ki bu millet dün hürriyetinden taviz 
vermediyse bundan sonra da hürriyetinden asla taviz 
vermeyecektir. Çünkü Türk milletinin kahramanları 
bir ölür bin dirilir!

Bu zafer vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek 
faziletleri korkusuzca sergileyenlerin zaferidir. Tüm 
cihan üstüne gelse de inancını yitirmeyenlerin zaferidir. 
Çanakkale, nice yiğidin harman olduğu diyardır. Küllerin 
yeniden doğan milletin özgürlük nişanesidir. Bir devrin 
battığı yerdir!
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Umut DİRİÖZ

İNCELEME

Tarih ÖğretmeniYine aynı sabah... 

Bugünü diğerlerinden farklı kılan hiçbir şey yok. 

Aynı gökyüzü, aynı sessizlik, aynı keder. 

Hani martılar da çığlık atmasa sessizliği bozacak hiçbir 
şey yok. 

Martılar hep böyle miydi? Ne anlatırdı martıların 
çığlıkları?  

Mutluluğun sesi mi bir yakarışın nağmesi mi? 

Gözlerim bir martıya takıldı. 

Kardan beyaz gövde, kül rengi kanatlar. 

Birkaç kanat çırpışı ile işte en yükseklerde. 

Şimdi anlıyorum, martıların sesleri yakarıştan çok 
özgürlüğün, mutluluğun ifadesi. 

Kanat çırparak yükselen martı benim gibi kısıtlı bir 
İstanbul’a değil neredeyse tamamına nazır. Ben şimdi 
sınıf penceresinden bir resim çerçevesinden bakar 
gibiyim manzaraya. 

Gördüklerim bir çerçeveye sığacak kadar. 

Haliç suları, biraz yeşillik, çokça bina, karşı tepedeki 
cami minareleri. 

Caminin sol tarafı Pierre Loti tepesi. 

Kimileri için eşsiz bir İstanbul manzarası sunan zevk 
tepesi, kimileri içinse ölümden ibret almak isteyenlerin 
nasihatnamesi. 

Manzaramda Koç Müzesi takıldı gözüme. 

Benim de geride bırakabileceğim bir eser olur mu acaba?  

Neler kalır benden geriye? 

İşte gözüme ilişenlerden biri de Eyüp’ü Beyoğlu’na 
bağlayan Haliç Köprüsü. 

Bir köprü iki yakayı bir araya getirir de bir insanın 
neden iki yakası bir araya gelmez? 

Ey martı, çift kanatlarını istediğin gibi Haliç’te yüzdür. 

Ne martıyı özgür kılan kanatlarım var ne de Haliç gibi 
huzur veren sularım. 

Hiçbiri yok belki. 

Beni martıdan ve Haliç’ten üstün kılan hayallerim var.

DENEMELER DENEMELER

DENEME

DÜŞÜNCELER

Taha Yavuz KARAKOÇ
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İÇERİK VE MEKAN YÖNÜ İLE
FATİH’İN SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

Osmanlı Devleti’nde fetih politikasına göre fethedilen 
yerlerde önce cami ve yanında medrese açılması bir 

gelenek halini almıştır. Bu gelenek topluma ve devlete 
gerekli din, ilim ve eğitim hizmetleri yanında devlet 
idaresinde ihtiyaç duyulan idari ve adli personelin 
yetiştirilmesine yönelikti. Böylece Osmanlı, devlet 
işlerinde bilgili ve aynı zamanda yapılan işlerin ‘şer-i 
şerife’ ve ‘örfe’ yani kanunlara uygun olması hususlarına 
riayet eden yetişkin insan gücüne sahip olmuştur. Bu da 
merkezi idarenin sağlam ve güçlü olmasını sağlamıştır.(1) 

XIV. yüzyılın başından Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının 
başlangıcına kadar büyük şehirlerden Bursa’da yirmi 
beş, Edirne’de on üç ve İznik’te dört olmak üzere toplam 
kırk iki medresenin kurulmuş olduğunu, aynı dönemde 
daha küçük şehirlerde ise kırk medresenin bulunduğunu 

görmekteyiz. Kısacası 1331-1451 yılları arasında Osmanlı 
Devleti’nin ilim çevreleri henüz kuruluş dönemindeyken 
toplam seksen iki medresenin tesis edilmiş olması, 
Osmanlılarda eğitim ve bilim ortamının çok hızlı bir 
şekilde geliştiğini göstermektedir.(2) 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra şehre 
yeni bir şahsiyet kazandırmak için imar faaliyetlerine 
başlamış, etrafındakileri de bu hamleye katılmak için 
teşvik etmiştir. Bu faaliyetler neticesinde yüzden fazla 
Bizans eserini mescit ve medreseye çevirmiştir. Şehrin 
yedi büyük tepesinden birinin üzerine de İslamiyet’in 
buraya hâkim olduğunu göstermek, İstanbul’un 
siluetine İslam’ın ve Türklüğün damgasını vurmak 
için de muhteşem bir külliye yaptırmıştır. Tepenin tam 
ortasında büyük bir cami, caminin iki yanında boydan 

“Edeple Gir İlimle Yüksel”
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boya uzanan medreseler, önünde tabhane (misafirhane), 
tabhanenin altında kervansaray, yanında imarethane, 
karşı tarafta darüşşifa, daha ileri de bir çarşı, hamam 
ve sıbyan mektebi, kütüphane yaptırmıştır. Osmanlı 
şehir mimarisinin merkezini cami oluşturmaktaydı. 
Mahalleler, sokaklar, eğitim kurumları, diğer birimler 
caminin etrafında kümelenmekteydi. Fatih Camii 
külliyesinde de bunu görmek mümkündür.

Fatih Sultan Mehmet şehrin fethinin hemen arkasından 
öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Bizans’ın en 
büyük manastırlarından Pantokrator Manastırı’nın 
keşiş odalarını medreseye çevirmiş, kilisesini de 
camiye dönüştürmüş ve başına çağının ileri gelen ilim 
adamlarından Molla Zeyrek’i tayin etmişti. Caminin iki 
yanındaki medreselerin yapımı 1470’te tamamlanıncaya 
kadar dersler bu medreselerde yapılmıştı.(3) 

Caminin iki yanındaki medreselere Sahn-ı Seman adları 
verilmiştir. Bu büyük medreselerin dışında yine iki 
yanlarda arazinin meyilli olmasından dolayı daha aşağıda 
olmak üzere “Tetimme” denilen hazırlık medreseleri 
inşa edilmiştir. Bunlardan Marmara tarafında olanlar 
Edirnekapı yönünde uzanan Fevzi Paşa Caddesi’nin 
genişletilmesi sırasında bütünüyle yıktırılmış, Haliç 
tarafında olanların yerlerine de bir ilkokul yaptırılmıştır. 
Büyük medreselerden Haliç tarafındakilere Bahr-ı Siyah 
(Karadeniz) Marmara tarafındakilere Bahr-ı Sefid 
(Akdeniz) medreseleri deniliyor ve bunlar Saraçhane 
başından Edirnekapı’ya doğru Baş Kurşunlu, Baş Çifte 
Kurşunlu, Ayak Çifte Kurşunlu, Ayak Kurşunlu şeklinde 
adlandırılıyordu. Bunların her biri on dokuz hücre ve 

birer büyük kubbeli dershane ve mescitten mürekkeptir.
(4) Medreseler ceman 152 hücre, 8 dershane ve 32 
ayakyolunu ihtiva eder.(5) 

Böylece Fatih Camii’ne paralel uzanan dört tane 
sağında dört tane de solunda büyük Sahn Medreseleri 
yine bunlara paralel ve bunların arkasında dörder tane 
küçük “Tetimme” medreseleri toplamda on altı medrese 
kurulmuştur.

Bu medreselere “Sahn” isminin verilmesi medresenin 
bulunduğu mekân için, yani yüksek düzlük halinde 
olan ve İstanbul’un yedi tepesinden biri sayılan bu 
tepeye verilen isimden dolayı konduğu kanaatindeyiz. 
Medreselerin neden sekizerli kurulduğu merak konusudur. 
Bu tarihe kadar görülmeyen bu mimari düzeni ve bu 
sayıdaki medreseleri, medreselerin eğitim müessesesi 
olarak ortaya çıktığı dönemden itibaren ilk defa on 
altı medresenin bir arada ve bir külliye içinde inşa 
edildiğini görüyoruz. Genellikle bu sekiz medrese 
Tursun Bey ile Âlî’nin ifadeleriyle sekiz cennete(heşt 
bihişt) benzetilmekte veya Kara Çelebizade Abdülaziz’in 
Ravzatül  Ebrar adlı tarih kitabında cennet kapıları 
adedince Medarisi Seman ve sekiz Tetimme kurulduğu 
belirtilmektedir. Bu benzetmeler bu medreselerin ilim 
tahsil etmek isteyenlerin cenneti yani erişebilecekleri 
en yüksek saadet ve başarı zaferinin sembolü olarak 
görünmesine dayanmaktadır.(6) 

Tetimme medreselerinin ne Fatih öncesi ne de sonrası 
ikinci bir örneğine tarih boyunca rastlanmamaktadır. 
Bu medreselerin mimari yapısıyla ön görülen vazifesi 
arasında muhakkak bir korelasyon bulunmaktadır. 
Yüksek veya büyük medrese olan Sahn Medreselerine 
talebe yetiştirmek için kurulan bu medreseler esas 
büyük medreselerin tamamlayıcısı(Tetimme) ve ya 
daha sonraları kullanılan bir tabirle Sahn Medreselerine 
ulaştıran(Musla-i Sahn ) medreseleri olarak büyük 
medreselerin arkasında ve onlara paralel olacak şekilde 
kurulmuştur. Bu tamamlayıcı fonksiyon imparatorluğun 
hızla genişleyen topraklarında bir an evvel din, idari, 
yargı ve eğitim görevlerini yürütecek çok sayıda 
yetişmiş insan gücünü az zamanda hazırlayabilmek için 
planlanmış ve bu medreseler sayesinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu hedefe Fatih devrinde ulaşılınca daha sonraki 
dönemlerde bir arada bulunan ikili sisteme bir daha 

gerek duyulmadığından Fatih’in Tetimme Medreseleri 
bir daha emsaline rastlanmayan Osmanlı medrese ve 
mimari tarihinde tek örnek olarak kalmıştır.(7) 

Fatih Medreseleri vakfiyesinde medreselere tayin edilecek 
müderrislerin hem dini( nakli) hem de mantık, felsefe, 
matematiği kapsayan akli ilimleri bilenler olmaları şart 
koşulmuştur. Aynı zamanda Sahn Medreselerinin yani 
Fatih Külliyesindeki üst seviyede sekiz medresenin 
müderrisleri de ulemanın ileri gelenleri kabul edilmiş 
ve resmi teşrifatta onlara sancak beylerinin önünde 
yer verilmiştir. (8) 

Medrese tedrisatında okutulan ders kitapları, öncelikle 
her Müslüman şahsın din ve dünya işleri için gerekli olan 
bilgileri elde etmesine imkân sağlayacak şekilde tertip 
edilmiş görülmektedir. Medrese eğitim sisteminde asıl 
hedefinin Müslüman bir şahsın bilgili ve düzgün ahlaklı 
olarak yetişmesini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. 
Eğitimin amacı önce bilim ve hikmet; sonra sırasıyla, 
fazilet ve marifet, din ve şeriatın açıklanması ve insani 
meleke ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine matuftur. 
Bunların sağlanmasından padişah kendisini mesul 
tutmaktadır.(9)

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra harap 
olan şehri aynı zamanda imar da etmiştir. Dünyanın 
başkentini ilim yuvasına çevirip Osmanlı damgasını 
vurup insanlığa hediye etmiştir. İnsanlar için en güzel 
mekân her halde doğduğu, çocukluğunun geçtiği yerdir. 
Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım illa vatanım, 
demiş. Vatanı da bir kayalıkmış. Her ne kadar durum 
böyle olsa da bazı mekânların önemi her kes için çok 
değerlidir.  Mekke, Medine, Kudüs Cenabı Hakk’ın seçtiği 
çok önemli mekânlardır. Bunların dışında doğal, fiziki, 
manevi, tarihi güzellikleri bağrında barındıran en güzel 
şehir herhalde İstanbul’dur. Kurulduğu 
günden beri imparatorluklara başkentlik 
yapmış, ortasında deniz büyüklüğünde 
boğaz geçen, en çok camii, mescit, tekke, 
medrese, kütüphane bulunan, ümmete 
en uzun süre başkentlik yapan tek şehir 
İstanbul’dur. İstanbul’un kalbi, gözü, 
ruhu, nefesi ise Fatih’tir. Fatih (daha 
geniş anlamıyla Sur İçi) imparatorluğun 
kalbidir. Fatih Sultan Mehmet de bu 
bilinçle külliyesini buraya yaptırmıştır.

Fatih Camii ve Külliyesi birçok yangınlara, 
depremlere maruz kalmış yanmış, yıkılmış 
ama her defasında yeniden toparlanmış, 
aslına uygun inşa edilmiş, kaldığı yerden 
hizmetlerine devam etmiştir. Ta ki 1932’ler 
de açılmaya başlayan 1940’larda da Fatih 
Taphanesinin Halk Evlerine çevrilmesine 
kadar. Şu anda Fatih Kur’an Kursu olarak 

hizmet veren Tabhane (misafirhane) yapıldığı dönemde 
misafirhane olarak kullanılmış sonra medrese olarak 
hizmet vermiştir. Hatta rivayete göre Fatih Sultan Mehmet 
misafir olarak burada derslere katılmak istemiş hocası 
imtihansız buraya alınamayacağını söylemiş. Fatih de 
imtihandan sonra zaman zaman girişin karşısında 
ikinci katta özel bir odada derslere katılmıştır. Bu 
kurumların giriş kapıları oldukça alçak tavanları da 
oldukça yüksektir. Buradaki mesaj “İlim öğrenmeye 
edeple gir mütevazı ol, ilim öğrendikçe de yüksel.” İşte 
bu kurumlar yüzyıllarca dünya devletlerine yön veren 
Osmanlı Devleti’ne ilim adamı yetiştirmiştir. 

1980’lerden sonra bu bölüm(Tabhane) tekrar Kur’an 
kursuna dönüştürülmüştür. Günümüzde ise Sahn-ı Seman 
Medreseleri Haliç tarafında olan (Karadeniz Medreseleri) 
İlim Yayma Yurdu olarak kullanılmaktadır. Marmara 
(Akdeniz Medreseleri) tarafında olanlar uzun bir tadilat 
döneminden sonra İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde 
hizmet vermeye yeni yeni başlamıştır. Umarız dünya var 
olduğu müddetçe bu kurumlar aslına uygun bir şekilde 
kullanılır. Dünyaya yön verecek edepli, ahlaklı, ecdadını 
seven, kadirşinas ilim insanı yetiştirmeye devam eder.

Kaynakça:
1. Ekmelettin İhsanoğlu, Osmanlı Devleti Ve Medeniyeti Tarihi, C. 2, 
‘Osmanlı Eğitim Ve Bilim Müesseseleri’ s.235
2. Ekmelettin İhsanoğlu, a.g.e. s.236
3. Semavi Eyice, TDV İslam Ansiklopedisi C.12,’Fatih Camii Ve Külliyesi’, s.247 
4. Semavi Eyice, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. C.3, ‘Fatih 
Külliyesi’ s.268 
5. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, ‘Fatih Külliyesi’ s.187
6. Ekmelettin İhsanoğlu, Osmanlılar Ve Bilim, s.88
7. Ekmelettin İhsanoğlu a.g.e. s.96
8. Ekmelettin İhsanoğlu, Osmanlı Devleti Ve Medeniyeti Tarihi, C. 2, 
‘Osmanlı Eğitim Ve Bilim Müesseseleri’  S.238-239
9. Ekmelettin İhsanoğlu, Osmanlı Devleti Ve Medeniyeti Tarihi, C. 2, 
‘Osmanlı Eğitim Ve Bilim Müesseseleri’  S.246
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Geçmişten günümüze kadar bütün insanlar, her daim 
topluluklar halinde yaşamışlardır. Bir ve beraber 

yaşamanın bir sonucu olarak da medeniyetler inşa 
etmişlerdir. Yaşanan bu sosyal birliktelik, bazı toplumsal 
değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Toplumsal 
değerler, insanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran 
en önemli unsurlardır.

Her toplumda ahlakî ve hukukî kurallar vardır. Bu kurallar 
yazısız ve yazılı olarak düzenlenmiştir ve insanların sosyal 
hayatlarını düzenlemektedir. Bunun yanında insanlar, ikili 
ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerinde kalbî duygulara 
ihtiyaç duymaktadırlar.

Bir toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey, hoşgörüdür. 
Toplumda bir arada yaşamanın gerekliliği, hoşgörü 
temelinde meydana gelmektedir. Hoşgörülü olmak, 
saygılı olmak ve yerinde davranmak demektir. Hoş 
görmek, insanlara karşı ön yargısız davranmak anlamına 
gelmektedir.

Hoşgörü, toplumda barış ve huzurun teminatıdır. 
Merhamet, vicdan, hürriyet gibi kavramlar hoşgörülü 
olmak çerçevesinde gerçekleşmektedir. Hoş görmek, 
adaletsiz davranmak anlamına gelmez. Aksine hoş 
görmek; adil olmak, insaflı olmak anlamlarına gelir.

Hoşgörü; dinden sanata, düşünceden fikre her alanda 
olursa bir anlam ifade eder. Bir toplum bir diğerinin 

inancına, anlayışlarına, gelenek ve göreneklerine saygı 
göstermiyorsa orada hoşgörü ve adaletten söz edilemez.

Adil bir toplum düzeninin mayası hoşgörüdür. Hoşgörünün 
olmadığı bir toplumda adaletten, hak ve hukuktan 
bahsetmek mümkün değildir. Bir toplum, kalıcı bir 
medeniyet meydana getirmek istiyorsa temellerini 
hoşgörü ile atmalıdır. Dünyada hiçbir medenî toplum 
yoktur ki insanlara hoşgörü ile yaklaşmasın.

Kadim İslam medeniyetleri bunun en güzel örneğidir. 
Asıl fethin toprakları değil gönülleri fethetmek olduğuna 
inanan İslam toplumları, gittikleri yerlere hoşgörüyü 
götürmüş ve oralarda kalıcı medeniyetler inşa etmiştir. 
“Latin külahı görmektense,  Türk sarığını görmeyi 
yeğlerim.” sözü bunun en bariz örneğidir. Elbette 
bunun ilk ve en önemli sebebi İslam peygamberi Hz. 
Muhammed’in hoşgörüyü “azme değer bir iş” olarak 
nitelemesi ve davranışlarıyla bunu desteklemesidir. 
Affedici, kusurları örtücü, tavizsiz fakat müsamahakâr 
olan İslam peygamberi, farklı millet ve kültürlerin 
İslamiyet’ten etkilenmesine zemin hazırlamıştır. Tarih 
seyri içerisinde Endülüs’ten Endonezya’ya kadar gönül 
coğrafyası oluşturulmuş, tüm insanlığa örnek mahiyetinde 
bir İslam alemi vücuda getirilmiştir. Zamanla hoşgörü, 
medeniyetin beşiği hâline gelmiştir.

Hoşgörünün ilk ve en önemli şartı ise empatidir. 
Empati, kişinin kendisini duygu ve düşünce olarak bir 
başkasının yerine koymasıdır. Bir kişi karşıdaki insanın 
ne hissettiğini ne düşündüğünü anlayamaz, kendi böyle 
bir durumda ne yapacağını tasavvur etmezse orada 
hoşgörüyü gerçekleştirmekten söz edilemez. Kimse 
yapmak zorunda kalmadığı bir hatanın masumu değildir. 
Dolayısıyla empati, anlayışlı olmayı kolaylaştıran en 
önemli duygudur.

Yani hoşgörü, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun meydana 
gelmesinin ön koşuludur. Hoşgörü; insanlar arasındaki 
ilişkileri güçlendirdiği gibi nefret, bencillik gibi duyguları 
toplumdan uzaklaştırır. Yunus Emre bir sözünde: “Benlik 
davasını bırak/Muhabbetten olma ırak/ Sevgi ile dolsun 
yürek/ Hoşgörülü olmaya bak” diyerek bu durumu en 
güzel biçimde özetlemiştir. Etkili ve uzun süreli ilişkiler 
kurmak isteyen insanlar ve toplumlar hoş görmelidirler, hoş 
görülmelidirler. Çünkü hoşgörü, medeniyetin kendisidir.

Eskilerin deyimiyle “peygamber 
mesleği” olarak adlandırılan 

öğretmenlik, insanlık tarihinin en 
değerli, en anlamlı ve en ölümsüz 
mesleğidir. Öğretmenlerimiz, ideal 
insan olma yolunda bizleri yüce 
gayelere doğru emin adımlarla 
götüren kılavuzlarımızdır. 
Emeğinin ürünü insan olan 
ve en büyük amacı geleceğin 
teminatı gençleri yetiştirmek olan 
öğretmenlerimiz, yolumuza ışık 
tutup  aydınlatan meşalelerdir. 
Onlar bir milleti ayakta tutan, onun 
istiklâl ve istikbalinin güvencesi 
olan toplum mimarlarıdır.

Öğretmenin olduğu yerde umut 
vardır, gelecek vardır, daha güzel 
yarınlar vardır. Nice nesiller ona 
emanettir çünkü. Kolay değildir 
o emaneti yüklenmek. Bu kutsal 
görev eli emek, yüreği sevgi kokan 
öğretmenlere emanettir. Onun misyonu, Atatürk’ün 
dediği gibi “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller 
yetiştirmektir. Bu yolda bazen rehberimiz, bazen 
sırdaşımız, bazense en dara düştüğümüzde elimizden 
tutup kaldıran yol arkadaşımızdır. Her şeyden önce 
sevmeyi, sevilmeyi, merhameti, adaleti öğrendiğimiz ilk 
durağımızdır. Anne kucağından sonra bize açılmış ikinci 
bir kucaktır. Sadece mesleki kariyerimizde değil, yaşam 
boyu bize yön verecek bilgileri yüreğimize nakış nakış 
işleyen hayat pusulamızdır. Onca emek ve fedakarlığın 
sonunda ise almak istediği en büyük ödül, sadece 
öğrencisinin başarısıdır. Hepimizin hayatında bizlere 
“Benim Öğretmenim” dedirten kahramanlar vardır.

Bir öğretmen bir nesli şekillendirebilir mi? Toplumların 
kaderini, tarihin akışını değiştirebilir mi? Bunun cevabı 
hiç şüphesiz tarihimizde saklıdır. Fatih’e aşılmaz engelleri 
aştıran, bir çağ kapatıp bir çağ açtıran hocası Akşemseddin 
değil miydi? Fatih de bunun farkındaydı. O, İstanbul’u 
fethettiği zaman kendisine çiçek sunanları hocasına 
yönlendirmiş “Ona veriniz, çünkü o benim hocamdır.” 
diyerek saygısını göstermiştir. Cihanı titreten Yavuz 

Sultan Selim ki kendisini yetiştiren hocasının atının 
ayağından sıçrayan çamura dahi hürmet göstermiştir. 
Peki ya ülkesinin bekası için Atatürk’e çalışma azmi 
veren, onun ufkunu genişleten öğretmenleri değil 
miydi? Tabiî ki onlardı. Mehmet’in, Selim’in, Mustafa’nın 
hayatına dokunarak onları Fatih, Yavuz ya da Atatürk 
yapan öğretmenler… 

24 Kasım her zaman değer görmeye ve yad edilmeye 
layık öğretmenlerimize armağan edilmiştir. Çünkü 
bizim kültür ve inanç değerlerimizde öğrenmeye ve 
öğretmeye büyük önem verilmiştir. Hz. Peygamber: 
“İlim Çin’de bile olsa alınız.” buyurmaktadır.  Yine Hz. 
Ali : “ Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” 
demektedir.  Bu kültürden gelen nesiller olarak sevdiğinde 
bizi bizim için seven, kızdığında bize bizim için kızan, 
öğretmenliği sadece meslek olarak değil, gönüllü bir 
adanmışlık olarak gören kıymetli öğretmenlerimize ne 
kadar minnettar olsak azdır. Yaşamımızı şekillendiren, 
hayat yolunda bize yürümeyi öğreten, çocukluğumuzun 
kahramanları, gençliğimizin kılavuzları öğretmenlerimizin 
günü kutlu olsun!

DENEMELER DENEMELER

(24 Kasım Öğretmenler Günü Konulu Kompozisyon Yarışması Fatih İlçe İkincisi)
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Alarm çalıyor. Dıt dıt dıt! Rahmi her sabah olduğu 
gibi yataktan aheste aheste kalktı. “Hülyalardan çıkıp 

işe hazırlanmak ne zor şey.” diye iç geçirdi. “Her ikisi de 
yanılsama, ben demiyorum, Platon diyor.” diye ekledi 
ardından. İşi dışındaki zamanında yalnız olduğu için 
kendi kendine konuşmayı alışkanlık hâline getirmişti. 
Hoş, artık insanlar sanal arkadaşları olunca kendilerine 
sosyal diyorlardı. Bunun için de platformları vardı, sosyal 
medya adında. Rahmi eski kafalı bir adamdı. Yeniliklere 
ayak uydurmakta zorlanıyordu. Eskiden insanlar hep 
yüz yüze iletişimi tercih ediyorlardı. “Şunun şurasında” 
dedi. “Şunun şurasında yirmi bilemedin otuz sene geçti. 
Ne hızlı değişiyor her şey yahu. Sosyal medya diyorlar, 
birbirlerinin yüzünü gördükleri yok. Böyle sosyal mi 
olunur?” diye sitem etti kendince. Evi işe yakın olduğu 
için sabahları biraz uyuşuk davranırdı. Poğaça ve simit 
yemeyi sevmezdi. Masasının başına kurulup güzel bir 
kahvaltı yapmak en sevdiği şeydi. “Kahvaltıyı kral gibi 

yap, diğerlerini az yesen de olur.” derdi her zaman. 
Kahvaltı esnasında genellikle düşünürdü. Sosyal hayattaki 
değişimler kafasını meşgul ederdi. Bazen de geceleri 
okuduğu kitaptan aklında kalanları düşünürdü. Artık 
biriyle kitap sohbeti yapmak ya da sosyal konuları 
konuşmak imkânsıza yakındı. Biraz da bu sebeplerden 
en çok kendisiyle konuşuyordu. Dün-yatmadan önce- 
pencereyi açıp dışarıyı izlemek istemişti canı. Dışarıda 
bir hiç vardı adeta. Bina ve araba, arabaların çıkardıkları 
sesler. Ötesi yok. Bir hiç…

Sabah, kafası dün gördüklerine takıldı. “Bir ölüm 
tablosu. Sokak desen, şehirde sokak bırakmadılar. 
Al sana fütürizm Marinetti Efendi! Al sana canlılık!” 
Edebiyatçılarla, felsefecilerle hatta kitap karakterleriyle 
bile kavga ederdi. Tahayyül ettiği istikbal bu olmadığı 
için en çok fütüristlerle kavga ederdi. Daha sonra 
onları yendiğine inanıp kendini büyük bir adam olarak 
görürdü. Bunları düşünürken evden çıktı.

HİKAYELER

HİKAYE

GÖKDELEN DİSTOPYASI

Ahmet Faruk AKSOY 
(Kabataş Erkek Lisesi Ömer Seyfettin Hikaye Yazma Yarışmasında İl Birincisi)

Rahmi’nin müthiş bir hafızası vardı. Kendi sitesinde 
oturan herkesi tanırdı. İsimlerini bilmese bile yüzlerinden 
kim olduklarını çıkarırdı. Bazen kıyafetlerinden ne iş 
yaptıklarını tahmin edemediği insanlar için senaryo 
yazardı kafasında. Ama bugün etrafındakiler onun 
için manasızdı. Ne olmuştu sokaklara? Niye top 
oynayan, saklambaç oynayan çocuklar yoktu etrafta? 
Bir köşede sohbet eden kadınları niye göremiyordu? 
Halı silkelemek lüks bir şey mi olmuştu artık? Bunları 
düşünürken yürüyenlere ayrılan ufak kaldırımlarda 
birine çarpmamak için özen gösteriyordu. İnsanlara 
ufacık taş parçaları bırakmışlardı. Daha çok araba 
yolu yapmak evlaydı çünkü. Çocukluğunu, gençliğini 
düşündü. “Benim zamanımda dışarıda top oynamak ne 
zevkli şeydi be! Şimdi telefondan oynuyorlar. Ne anlamı 
kaldı ki? Oyunu zevkli kılan birlikte vakit geçirmekti. 
Cam kırma heyecanıydı. İddiaya girmekti. Kim o golü 
atacak, kim maçın adamı ilan edilecek bunlar önemliydi. 
Mahalledeki yaşlı dedelerin bizi izleyip tıpkı bir direktör 
gibi bize talimat vermesiydi önemli olan. Bunlar yoksa 
bu oyun ne için oynanır ki?” bunları düşünürken kendini 
çok yaşlı bir adam gibi hissetti. O kadar yaşlı da değildi 
oysa. Kırk beşinde bir adamdı. Yolun yarısının birazını 
geçmişti henüz. Bu kadar değişim bünyesine fazla 
geliyordu. Camdan sepet uzatan teyzelerin ihtiyaçlarını, 
bakkaldan bir koşu gidip alan çocuk kendisi değildi 
sanki.  Artık bakkal kalmamıştı. Büyük marketler vardı 
onların yerine. Veresiye defteri kapanmıştı. Gariptir ki, 
her yerde market olmasına rağmen insanlar markete 
gitmemek için yeni sistemler geliştirmeye başlamışlardı. 
Eve ihtiyaçları getiren kuryeler çıkmıştı son günlerde. 
Üstelik bu işi para karşılığında yapıyorlardı. Gülüyordu 
bunlara. Bir yandan da kızıyordu. “Baudrillard sizi 
görse kitabının adını değiştirir “Tembellik Toplumu” 
yapardı.” diyordu. “Şehrin kalbi mahalledir. Mahalleyi 
sökünce insanların donuk kalmasına şaşmamalı. Şehirler 
kalpsiz olunca insanlar da samimiyetsiz, cansız oluyor.” 
diye düşündü filozofça. Kurduğu cümleler hoşuna gitti 
sonra. “Edebiyatçı mı olsam?” diye daha cüretkâr şeyler 
düşünmeye başladı. Şirkete yaklaştıkça hayallerinden 
uzaklaştığını fark etti. “Bu iş hepimizi insanlıktan 
çıkartıyor be!” diye sitem etti. Günün en yorucu, en 
sıkıcı kısmı birazdan başlayacaktı.

İş yerinde Rahmi çoğu kimse tarafından “antika” olarak 
tanınırdı. Rahmi antika olmayı seviyordu. Zaten bugüne 
hiç alışamamıştı. “Ne varsa eskide var.” diye iç geçirirdi 
hep. Bunları arkadaşlarına anlatmazdı. “Teknoloji, 
internet iyi hoş da kaybolan samimiyeti ne yapacağız 
arkadaşlar? Hepinizi kuş kafesi gibi evlere tıktılar da 
haberiniz yok. Böyle miydi eskiden, biz farklı evrenlerde 
mi yaşadık?” diye çıkışırdı Rahmi. İş arkadaşları da 
Rahmi’ye aldırış etmez, “Antika konuşuyor, bırakın 
konuşsun kendi kendine.” diyerek onu kale almazlardı. 
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Fakat bunlardan bir tanesi vardı ki Rahmi konuşurken onu 
çok dikkatli bir şekilde dinliyordu. Bu kişi oldukça yaşlı 
görünen, şimdiye kadar kimsenin pek de konuştuğunu 
görmediği Halit’ti. Rahmi, Halit’in kendisini bu kadar 
dikkatli dinlemesine şaşırırdı bazen. Çevresinden 
soyutlanmış, adeta bir derviş gibi yaşayan bu adam 
acaba kendisinde ne görüyordu. Bazen Halit’in kendisine 
içten içe güldüğünü düşünüyordu. Halit ile konuşmak 
istiyordu uzun bir süredir. Fakat gerek işlerden, gerekse 
onun ketum tutumundan dolayı bir türlü konuşmaya 
fırsat bulamadı. Bu ihtiyar görünümlü –belki de ihtiyar, 
kimse yaşını sormamıştı ki- adamın içinde neler vardı 
kim bilir. Rahmi, işte bugün oldukça bunalmıştı. 
İşteki herkes yeni yapılacak iki yüz bin kişilik projeyi 
konuşuyordu. Bunun ne kadar yararlı olacağından, 
birliği arttıracağından bahsediyorlardı. Rahmi köşeden 
konuşulanlara güldü ancak kimse ona aldırış etmedi. 
Gözleri Halit’i aradı fakat onu da göremedi. Kendini 
birine açma isteği uzun süredir kafasındaydı Rahmi’nin. 
Aralarında gizli bir bağ olduğuna inandığı Halit’i 
kolundan tutup bugün onunla uzun uzun konuşmayı 
kafasına koymuştu. İş bitmek bilmedi o gün. Çalışanlar 

projeyi öve öve bitiremiyorlardı. Rahmi buhar olup 
havaya yükselmek istiyordu insanların böyle şuursuzca 
konuştukları vakitlerde. Bugün de o günlerdendi. Şükür 
ki, iş sonunda bitmişti. Halit’i nasıl ikna edeceğini 
düşünüyordu başta. Sonra vazgeçti, Halit’i gördüğü gibi 
kolundan yakaladı. “Ne zamandır seninle konuşmak 
istiyorum.” dedi. Onun şaşırmasını bekleyen Rahmi, 
adamda en ufak bir heyecan belirtisi görmedi. Ama 
kendisi çok heyecanlıydı. Halit’i sadece kısa cevaplar 
verirken duymuştu şimdiye kadar. “Ne konuşacağız 
Rahmi?” diye sordu Halit. “Her şeyi Halit, her şeyi…” 
dedi Rahmi. “Oturacak bir yer bırakmadılar güzelim 
şehirde. Her yer yol. Dilersen bizim eve geçelim.” diye 
ekledi. Gittikçe heyecanlanıyordu. Halit başını sallayarak 
onayladı sadece.

Yolda tek kelime konuşmadılar. Halit etrafı izliyordu 
yalnızca. Rahmi ise adamın ne düşündüğünü merak 
ediyordu. Belki de Halit düşündüğü gibi bir değildi. O 
da diğerleri gibi bu düzene ayak uydurmuştu. Belki de 
deliydi. Kim bilir? Bunların hepsinin cevabını birazdan 
almayı umuyordu. İçeri girdiler. Halit yabancı bir eve 

giden çocuk merakıyla evi inceliyordu. Rahmi 
Halit’e bir şey içip içmeyeceğini sordu. Halit 
yalnızca su istedi. Rahmi geldiğinde Halit’i 
elinde kitapla gördü. Halit bir sahnedeymişçesine 
okumaya başladı:

“Uçun kuşlar uçun! Burada vefa yok!
Öyle akarsular, öyle hava yok!
Feryadıma karşı aks-i seda yok!
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.

“Ne güzel söylemiş Rıza Tevfik değil mi? Beni 
neden çağırdığını tahmin edebiliyorum. Sen 
de bu gökdelenler toplumuna uyamadın. Sen 
de benim gibisin. İnsanlara bir şey anlatmak 
istiyorsun, yaşamımızı kaybettiğimizi görüyorsun. 
Mahalleden başlıyorsun anlatmaya çünkü her 
şey oradan başlıyor. Mahalleyi, o sıcak yuvayı 
kaybettiğimizde neler olacağını anlamadığı 
için insanlar bugün o projelere alkış tutuyor. 
Samimiyet ölürse insanlık ölür. Bizi değil beni 
düşündüğümüz için bugün ölüyoruz. Bugün 
komşumuzun nasıl olduğunu bilmediğimiz için 
git gide robotlaşıyoruz.  Atalarımızın “Ev alma, 
komşu al.” sözünü hiç mi hiç dinlemediğimiz 
için… Uçun kuşlar diyemiyorum Rahmi, uçacak 
kuş kalmadı çünkü. O güzel kuşları binalar 
yaparak öldürdük.” Rahmi elinde bardakla bir 
heykel gibi kalakalmıştı. Hem Halit’in ruhunu 
perdesiz görmek hem de söylediklerinin 
doğruluğu onu büyülemişti. Rahmi bardağı 
Halit’e uzattı. “Bazen gerçekten tahammül 
edemiyorum. İnsanlar nasıl bu noktaya geldi, 

nasıl bu kadar duyarsızlaştı anlamak mümkün değil. 
Ben çocukken… diye anlatmaya başlıyorum hep. O 
zamanlarda kendimi değerli görüyordum. Herkes 
birbirini tanırdı mahallede. Bir eksiğimiz olduğunda 
yan komşudan isterdik. Paramız olmadığında bakkala 
veresiye yazdırırdık. Dertlerimizi büyüklerimizle 
paylaşırdık, küçüklerimizle ilgilenirdik. Şimdi kimse 
yanındakini bile tanımıyor, komşusu onun için bir değer 
değil artık. Anneler çocuklarını dışarıya göndermeye 
korkar oldu. Hoş, çocuklar da evde ellerindekilerle 
hiçbir şeyden habersiz vakit geçirmekten memnun 
görünüyor. Sokaktan artık çocuk sesi değil sadece araba 
sesi geliyor! ”

Halit suyu çoktan bitirmişti. Bir süre o da elinde 
bardakla heykel olup Rahmi’yi dinledi. İki adam sanki 
bu dünyadan değildiler. Uzun süre konuştular. Halit 
anlattı, Rahmi dinledi; Rahmi anlattı, Halit dinledi. 
İkisi de yağmayı bekleyen bulut gibiydiler. İçindekileri 
döktükçe döküyorlardı. Halit kendini anlattı, çocukluk 
günlerini yâd etti. O günleri ne kadar özlediğini…  
Şimdi eski evinin olduğu yerde 1002 Büyük Konut’un 
olduğunu söyleyip hüzünlendi. Çocukluk günlerindeki 
kanaatkârlığı, babasının yaptığı fedakârlıkları… Rahmi 
ise futbol maceralarını, o zamanlarda tatlı yemenin ne 
kadar büyük bir lüks olduğunu, annesinin pasta yaptığı 
günlerde nasıl mutluluktan çılgına döndüklerini anlattı. 
Sanki iki koca çınar konuşuyormuş gibiydi. Hâlbuki ikisi 
de orta yaşlı insanlardı. Halit yaşının kırk altı olduğunu 
söyledi Rahmi’ye. Rahmi gülerek “Yakında ben de kırk 
altı olacağım. İki kırk altılık dolaşırız fena mı?” dedi. 
İkisi de güldü. İkili o akşam uzun uzun sohbet etti. 
Halit kalkarken hüzünlü görünüyordu. “Yarın yine aynı 
dünya, aynı yüzler. Bir süreliğine de olsa uzaklaşmak 
iyi gelmişti be Rahmi.” dedi. O günden sonra fırsat 

buldukları her zaman buluştular. Yaşadıkları  şeyler 
onlar için tatlı hatıralardı sadece. Janus gibi yaşıyorlardı. 
Bir suratları istemedikleri yaşamdayken diğer suratları 
birbirlerini görüyordu akşamları. Gökdelen toplumunun 
ütopya mahallesindeki iki kişiydi artık Rahmi ve Halit.
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O sabah da alarmının tiz sesiyle uyandı. Yayları 
gıcırdayan yatağından kalkıp yüzünü yıkadı. ‘’yeni 

bir gün…’’ diye düşündükten sonra mutfağa girip bir iki 
parça ağzına attı ve odasına yöneldi. Güzelce ütülenmiş 
gömleğini ve pantolonunu giydi. Çantasını eline aldı ve 
evden çıktı. Dışarısı ıssızdı. Daha şafak dahi sökmemiş 
kuşlar cıvıldamaya başlamamıştı. Sokağın iç karartan 
hali her günkü gibi bir güne daha kötü başlamasına 
sebep olmuştu. Yine de otobüs durağına emin adımlarla 
yürüdü, durak kalabalıktı. Onun gibi birçok insan bıkkın 
ve umutsuz görünüyordu. Nihayet beklediği otobüs 
durağa yanaştı. Otobüse bindi binmesine ama otobüs iğne 
atsan yere düşmeyecek derecede doluydu. Yaklaşık bir 
saatlik yoldan sonra indi. Güneşin ilk ışıkları yeryüzüne 
vurmaya başlamış, ortalığı eşsiz ışığıyla aydınlatıyordu. 
Bir anlığına buna sanki daha önce hiç görmemiş gibi 
bir şaşkınlıkla baktı. İçi daha önce yaşamadığı, değişik 
bir huzurla kaplandı. İşyerine doğru yürümeye başladı 
şaşkın bir şekilde. On beş dakikalık yürüme yolunu bir 
çırpıda yürüdü. Bitirdiğinin farkına vardığında “Keşke 
bu kadar çabuk bitmeseydi.’’ diye iç geçirdi ve dükkânın 

kapısından içeri adımını attı. Bugün dükkân ona sanki 
farklı görünmüş gibiydi; daha iç açıcı, daha huzurlu…

Işıkları açtı ve gıcırdayan parkelerin üzerinde yürüyerek 
masasının başına geçti. Her zaman yanında taşıdığı araç 
gereçlerini çantasından çıkardı ve masanın üzerine usulca 
ve düzenli bir şekilde dizmeye başladı. Araç gereçlerini 
neden sürekli yanında taşıdığını kendisi bile bilmiyordu 
fakat aralarında bir bağ var gibiydi. Sonuçta kendisi bir 
saatçiydi ve evine götürmesini gerektirecek bir durum 
yoktu. Masayı hazırladıktan sonra oturdu ve saatlerin 
ahenkvari tıkırdayışlarıyla bugün teslim edilmesi gereken 
bir saatle işe başladı. Akşama doğru ancak bitirebilirdi 
çünkü saat epey hırpalanmışa benziyordu. Hali o kadar 
kötüydü ki parça sipariş etmeleri gerekmişti. Bir hafta önce 
sipariş edilen parçalar dün akşama doğru geldiğinden 
bu saate başlayamamışlardı. Parçaları da hazırlayıp işe 
başlamışken ansızın gelen kapının sesiyle başını kaldırdı. 
Gelen ustası Sami Amca’ydı. Onu bu mahalledeki herkes 
tanır, sever, sayardı. Kendisi gerçekten de çok içten, 
sevecen, nur yüzlü birisiydi. Yüzündeki tebessümle 
“Selamünaleyküm evlat.’’ dedi.

HİKAYELER

HİKAYE

GÜNLERDEN BİR GÜN

Yusuf Bilal TEKİN

- Aleykümselâm usta, hayırlı sabahlar.

- Sana da hayırlı sabahlar, halin hatırın nasıl?

- Bildiğin gibi…

Konuşmaya bir süre devam ettiler. Bir yandan konuşurken 
Sami Usta da eline bir saat aldı ve o da başladı tamirata. 
Usta ile her sabah böyle muhabbet ederlerdi, ancak 
bugünkü hissettiklerini ona açmak istiyordu. Bir yandan 
saatin parçalarını değiştirirken diğer yandan bunu 
düşündü ve “Belki sonra…’’ diye karar verdikten sonra 
işine devam etti. Arada dükkân camlarından dışarıya göz 
atıyordu. Birkaç saat böyle geçtikten sonra öğle yemeği 
zamanı geldi. Çıkıp iyi bildiği bir yerde güzel, sıcacık 
bir mercimek çorbası içti. Kendisini sanki anında etki 
etmişçesine daha bir enerjik hissetti. Üzerine de mis 
gibi bir çay içti. Dükkâna döndü. Ustanın evi dükkâna 
yakındı, usta evine gidip yemeğini yerdi. Bazen yanına 
çırağını da alıp götürürdü. Usta dükkâna erkenden 
dönmüştü-genelde usta önce dönerdi zaten- o da fark 
etmiş fakat içinde tutup biraz düşünmüş olacak ki öğlen 
yemeğinden sonrasına konuşmak nasip olmuştu. Önce 
söze o girdi:

- Hoş geldin evlat.

- Hoş bulduk usta.

-Sende bugün bir şeyler var gibi, ne dersin?

Şaşırdı. Fark ettirmediğini zannediyordu. Şaşkınlığını 
attı, toparlandı ve cevap verdi:

-Nasıl da fark ettin ustam? Doğru, var.

-Anlatmaya ne dersin?

-Ustam, bu sabah farklıydı sanki. Bu gün, bu hava, bu 
güneş bir farklı göründü gözüme. Bir şeyler var bugün 
beni huzurlu hissettiren.

-Umutsuzca bakan gözlerine fer, bitkin vücuduna neşe 
gelmiş.

Evlat ustaya anlattıkça anlattı güneşin doğuşunun 

etkilerini, içindeki anlatılmaz duyguları. Saatlerce 
muhabbet ettiler. Saatin onarımı bitmek üzereyken bir 
adam dükkâna girdi. Eskimiş siyah deri bir ayakkabı, 
kahverenginin bordoya çalan rengi ve paçaları bol bir 
pantolon, sararmış buğday rengi bir gömlek, üzerine 
pamukçuklanmış koyu kahverengi ve krem büyük 
düğmeleriyle yün bir kaban, kafasında da siyah hafif 
öne eğik bir şapkası vardı. Dükkâna gidip gelen birisi 
değildi, onu tanımıyordu. Ustayla selamlaştıktan sonra 
halini hatırını sordu. Onlar konuşurken buna pek bir 
anlam verememişti, biraz da bu yüzden işine devam 
etti. Konuşma bir müddet daha sürdükten sonra adam 
saatinin durumunu sordu. Usta “Çırak halletti sayılır.’’ 
dedikten sonra saati istedi, biraz inceledi ve son rötuşları 
da yaptıktan sonra saati sahibine teslim etti. Bu esnada 
akşam olmuş, güneş çoktan dünyaya elveda demişti. 
Masasında düzenli bir biçimde duran aletlerini aynı 
şekilde usulca çantadaki yerlerine dizmeye başladı. 
Bir ayağı tıkırdayan ahşap sandalyesinden kalkıp 
ustasına kolaylık dilemesiyle beraber dükkândan 
ayrıldı. Dışarıda yağmur hafif hafif çiseliyordu. Hava da 
serinlemişti. Yürürken bugün hakkında biraz düşündü, 
biraz da havayı düşündü. Otobüse bindi ve tekrar uzun 
yolculuğundan sonra indi, evine yürüdü. Sokak sabahki 
halini andırıyordu. Evine girdi, çantasını astı, üzerini 
değiştirdi. Elini, yüzünü soğuk suyla yıkadıktan sonra 
yemek yedi. Bir günün daha çilesiyle bir nebze daha 
yıpranmış ama vefalı bir dost gibi dostunu bırakmayan, 
ona her daim mansur olan gömlek ve pantolonunu bir 
saatçi dikkati ve yumuşaklığıyla  -yâre uzanan nazik bir 
el edasıyla- incitmeden ütüledi. Yavaşça astı ve yatağına 
doğru yürüdü. Yaşlı birine uzun bir yürüyüşün sonunda 
oturduğu sandalyenin verdiği rahatlıkla yatağına uzandı. 
Huzurlu geçirmiş olduğu günün hoşnutluğuyla kalın 
ve ağır yorganının içine bir ipekböceğinin kozasına 
çekilmesi gibi çekildi. Soğuk bir kış günü kabanına 
kurtarıcı gibi sarılmışçasına yorganına sarıldı. Gözlerini 
kapatarak geceleyin bebeği için uyumayan bir anne gibi 
olan cırcır böceklerinin tatlı ninnileriyle ve kafasındaki 
güzel düşüncelerle beraber uykuya daldı. 
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Alarmın sesi kulaklarımı tırmalarcasına çalmaya 
başladı. Elimle alarmı yoklarken yere düşürdüm. 

Gözlerimi açtığım vakit işe geç kaldığımı anladım. Hışımla 
kalkıp hazırlanmaya başladım. Otobüsün gelmesine on 
beş dakika vardı. Hemen dişlerimi fırçalayıp giyindim. 
Elime atıştırmalık bir şeyler aldım. Hızlıca durağa 
yürüdüm. Durağa yaklaşırken otobüsün geldiğini fark 
ettim ve koşmaya başladım. Neyseki otobüse yetiştim. 
Ama otobüs her zamanki gibi tıklım tıklımdı. En arkaya 
doğru ilerledim.

Bir anda otobüsün fren sesiyle irkildim. Uyumuşum. 
İnmeme iki durak kala iniş kapısına yaklaştım ve düğmeye 
bastım. Otobüsten indikten sonra kliniğe doğru yürümeye 
başladım. Sabah saatlerinde sokaklar ne kadar da sessizdi. 
Etraf yine sokakların sahibi kedilerle doluydu. Klinikten 
içeri girerken güvenliğe selam verip üst kata çıktığımda 
kendi bölümümün olduğu yere yine ilk ben gelmiştim. 
Güvenlikten anahtarı alıp kapıları açtım ve hastalar 
gelene kadar çayımı yudumlarken makalelerimi okumaya 
başladım. Bilgilerimi ne kadar tazelersem hastalarıma o 
kadar faydalı olurum diye düşünürüm prensip olarak. 
Saat 8.15 olunca sekreterin yanına gittim. Bugün ne 
kadar randevulu hastamız olduğunu öğrendim. Bugün 
tam tamına on iki hastamız var. Yarısı öğleden önce 
yarısı öğleden sonra. 

Uzaktan bir teyze yaklaşmaya başladı. Radyoloji bölümü 
burası mı evladım, diye sordu. Ben de ona burasının 
odyoloji bölümü olduğunu radyoloji bölümünün bir 

alt katta olduğunu söyledim. Bu yaşadığım kaçıncı 
olay bilmiyorum ama insanlara odyoloji bölümünün 
farkındalığını oluşturmak zaman olacak gibi geliyor. 
Halbuki odyoloji insanın hem işitmesini hem de denge 
sistemini değerlendirip ölçen ve var olan sıkıntı hakkında 
tanı koyan ve gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapan 
bir bilim dalı. 

Günün ilk hastası altı yaşındaki Mustafa. Ailesi işitmesinde 
bir problem olduğunu düşünüyormuş. Mustafa’nın 
şikayetlerini dinledikten sonra onu sessiz kabine götürdüm 
ve testimizin hiç de korkunç bir şey olmadığını sadece ses 
duyduğu zaman elini kaldırmasını ya da  “Evet duydum” 
demesini söyledim. Mustafa ile anlaştıktan sonra teste 
başladım. Test yaklaşık bir saat sürdüğü için Mustafa biraz 
sıkılmıştı fakat testi yapabilmişti. Testin sonuçlarını ailesi 
ile paylaştım. Mustafa’nın hafif dereceli işitme kaybının 
olduğunu yıllık kontrollere gelmesi gerektiğini söyledim. 
İlk hastamı böylece göndermiş oldum.

Hastalarıma bakarken zamanın nasıl geçtiğini fark 
edememiştim. Saat beş buçuk olmuş. Mesaim bitince 
hazırlandım ve eve doğru yola çıktım. Sabah sadece 
kedilerle dolu olan sessiz sokaklar insan kalabalığı ve 
arabaların korna sesleriyle doluydu. Bu kalabalığın 
içinde durmak bile insanı bedenen ve ruhen yoruyordu. 
Durağa vardığımda otobüsümün gelmesine kırk üç dakika 
olduğunu öğrendiğim an büyük bir hayal kırıklığına 
uğradım. Otobüs gelene kadar kulaklıklarımı taktım ve 

müzik dinlemeye başladım. İyi ki bunlar yanımda, 
dedim içimden.

Eve geldiğim zaman saat sekiz buçuktu. İstanbul 
trafiği yakın yerleri bile uzaklaştırmayı başarıyordu. 
Neyse ki eve girdiğimde o kalabalık ve gürültüyü 
kapının ardına bıraktım ve kendimi kanepeye attım. 
Biraz uyusam mı uyumasam mı diye düşünürken 
neredeyse bir saat  uyuyakalmışım. Kalktım ve 
kazınmış midemi biraz ödüllendireyim diyerek 
mutfağa gittim. Keyifle yemeğimi hazırladım. 
Hayat bugün de aynı rutinde akmıştı. Yatağa 
uzandığımda tavandaki yıldızlara bakarken günümü 
nasıl bitirdiğimi gözden geçirdim. Bugün de 
hastalarıma yardım edebildiğim için kendimi çok 
şanslı hissettim. Hayat bize verilen bir armağan. 
Gözlerimi yavaşça kapattım.

Gün doğmamıştı henüz ama 
ben uyanıktım. Yaşımın küçük 

olmasından dolayı bu saatlerde 
uyanık olmayı biricik çok sevdiğim 
babama borçluydum. Hatırladığım 
ilk günden beri olmasını istediğim, 
hayalini kurduğum mahalleden 
geçerken arkadaşlarımla arkasından 
koşup dokunmak istediğimiz lakin 
yetişemediğimiz için de egzoz 
kokusunu kokladığımız araba 
hayranlığım, hasretim bugün son 
bulacaktı. Babam arabayı benim 
için alacaktı. Evin tek çocuğuydum. 
Aslında değildim evin tek kalan 
çocuğuyum desem daha doğru. Ben her ne kadar arabalara 
karşı hayranlık besliyorsam babam bir o kadar sevmezdi 
arabaları. Mahallede bir arabanın arkasından koşarken 
gördüğünde bana kızardı. Babamın bu davranışlarının 
sebebini merak eder hiç de anlayamazdım. Bir gün babama 
arabalara karşı olan bu tutumunun sebebini sordum. Önce 
beni geçiştirmeye çalıştı. Cevap vermek istemedi ama ben 
öğrenmek istiyordum. Israrlarımın sonucunda anlatacağını 
söyledi. Beni karşısına oturtup başladı anlatmaya.

 Bundan yıllar önce ben bile yokken babam arabaları en az 
benim kadar severmiş. Annemle de evliymiş o sıra. Annem 
ağabeyim Mehmet’e hamile iken babam hem arabaları çok 
sevdiği için hem de annemin hastaneye gidip gelmesi, doğum 
sürecinin kolay geçmesi için bir araba almış ki çok güzelmiş. 
Annem doğum yapmış üzerinden altı ay geçmiş geçmemiş 
ağabeyim Mehmet bir gece rahatsızlanmış, çok yüksek ateşi 
varmış. Annem babam hemen arabaya atlayıp hastane yolunu 
tutmuşlar. Babam o kadar telaşlı ve heyecanlı sürüyormuş ki 
gece karanlığında yolu bile görmüyormuş neredeyse. Maalesef 
çok hızlı ve telaşlı gittiği için kaza yapmışlar. Ağabeyim Mehmet 
vefat etmiş. Annem iki ay hastanede yatmış. Babama önemli 
bir şey olmamasına rağmen ruhen en kötü durumda olan 
oymuş. Kendini yıllarca toparlayamadığı gibi bu kazadan 
dolayı hareket eden bir teneke yığınını ve en çok da kendini 
suçlamış.

Bana bunları anlattığında çok üzülmüştüm. Ben bile hiç 
tanıyamadığım ağabeyimin ölümünden arabaları suçladım. 
Lakin bu hiçbir şeye yaramıyordu hatta bir müddet sonra 

arabaları tekrar sevip onları suçlamanın 
yanlış olduğunu düşündüm. Öyleydi 
de zaten. Polislerin suçlu yakalamak 
için kullandıkları araçların, sağlıkçıların 
insanların hayatlarını kurtarmak için 
kullandıkları ambulansların birer 
otomobil olduğunu biliyordum. 
Ben arabaların hayat çalan değil 
hayat kurtaran olduğunu düşünmeye 
başlamıştım. Aklımdan ardı ardına 
geçen düşüncelerle anılarla güneşin 
güzel bir güne neşeyle doğduğuna şahit 
oluyordum. Kahvaltımızı yaptıktan 
sonra araba pazarına gidecektik 

lakin ben istemediğimi söyledim. Babam zaten benim için 
alacaktı arabayı. Niçin istemediğimi sorunca biraz daha 
büyüdüğümde alırsın ben de kullanırım o zaman, dedim. 
O da kabul etmişti. Ben bu tutkumdan vazgeçerek daha çok 
bağlandım arabalara. 

Yıllar geçtikçe araba kazalarının nedenlerini, kaza yapan 
insanların psikolojilerini araştırdım. Kendime bir hedef 
koydum. Ben gibi babam gibi bu durumu yaşayan birçok 
insan vardı. Bunlara çözüm aradım ve buldum. Ama henüz 
arabam yoktu. Hedefim o arabayı babamla birlikte gidip 
mutlu mutlu almaktı. Çok geniş kitlelere ulaştım. Kazaların 
çok yüksek bir oranının insanların dikkatsizliğinden iyi 
sürüş eğitimi almadıklarından trafik kurallarına ve levhalara 
yeterince uymadıklarından olduğunu insanlara aktardım. 
Bu konular üzerinde dersler ve seminerler verdim. Babamın 
da bu seminerlerden birine katılmasını sağladım. Seminer 
sonunda babam benimle gurur duyduğunu söyleyerek 
yanıma geldi ve sımsıkı sarıldı bana.

Oradan çıktığımız gibi yıllar önce babamın verdiği sözünü 
yerine getirmesi için araba almaya gittik ve bence en güzel 
arabayı aldık. Çocukluk hayallerim geç de olsa gerçek olmuştu. 
Artık bilinçli bir sürücü, insanlara faydalı olmayı amaç edinmiş 
bir eğitmen olarak sahip olmuştum kendi arabama. Ama 
bir şey eksikti henüz. Babamı eve bırakmıştım. Küçük bir 
işim olduğunu söyledim ve oradan ayrıldım. Arabanın arka 
camıyla ile ilgili bir sorun vardı halledip mahalleye döndüm. 
Dikiz aynasından arkaya baktığımda arkamdan koşturan 
çocuklar ve arka camda yazan “BABAM İÇİN” görünüyordu.

HİKAYELER HİKAYELER

HİKAYE HİKAYE

ODYOLOG

Ahmet ÖZKAN Nurullah YILDIZ

BABAM İÇİN
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Başar, rüya âleminden çok zor bir şekilde kendine 
geldi. Rüya görmezdi pek sık, gördüklerini de 

önemsemez; bir şey olmamış gibi yaşamına devam ederdi. 
Fakat bu sefer gördüğü rüya ötekiler gibi manasız ya da 
kesik görüntüler değildi. Annesini görmüştü. Seneler 
önce kara toprağın derinliklerine gömdüğü annesi… 
Ona sesleniyordu, biraz da sitemli bir şekilde sanki : 
“Oğlum, Başar’ım. Ne zaman ziyaretime geleceksin? Seni 
çok özledim.” Uyandığında kafasında tekerrür ediyordu 
sözler. “Ne zaman ziyaretime geleceksin?” Başar uzun süre 
gördüklerine anlam vermeye çalıştı. Annesinin mezarına 
sadece bir defa gitmişti, o da defnedildiği gündü. Öte 
yandan annesini yaşarken de pek ziyaret edememişti. 
Hayatı öyle bir şekil almıştı ki, bazı şeyleri yapmasına 
izin vermiyordu. Çoğunlukla annesi onu arardı fakat o 
işlerini bahane edip bir başka zamana ertelerdi. Annesi 
bu bekleyişten yorulmuş olmasına rağmen umudunu 
da kesmemişti. 

“Annem hayatta olsaydı, rüyayı yorumlamak için ona 
danışırdım şimdi.” diye iç çekti Başar. Gençken annesiyle 
hararetli tartışmalara giriştiği olurdu rüya gibi metafizik 
konularda. Kendini “rasyonel” biri olarak gören “Descartes 
Başar” böyle şeylerin saçmalıktan ibaret olduğunu söyler; 
annesini cahillikle suçlardı. Şimdi ise işler değişmişti. 
Zamanında annesi, rahmetli eşini en derin hülyalarında 
görürken Başar da şimdi annesini kâbuslarında görüyordu. 
Fakat annesi kocasının tatlı anılarıyla hüzünlenirken 
Başar, annesinin hatıralarıyla dertleniyordu.

Başar olanları unutmaya, hiçbir şey görmemiş gibi 
yapmaya –her zamanki gibi- çalıştı. Yatağa tekrar yattı, 
uyumak için çabaladı, debelendi durdu. Fakat yapamadı. 
Annesinin dokunaklı yüzünü ve sesini unutamıyordu. 
Cehennemde mahsur kalmış gibiydi adeta. Bir taraftan 
hiç eksik olmayan bir alevle yanıyor, bir taraftan yaptığı 
kötülüklerin cezasını çekiyordu sanki. Boticelli’nin 
“Cehennemin Haritası” tablosunu hatırladı Başar. Acaba 
kendisi hangi katmanda bulunuyordu şu an? Bu dağınık 
düşüncelerin, zihnine dolan hatıraların tesirinden 
kurtulabilmek için kendini sokağa attı hızlıca. Belki 
kendini toplayabilirdi böylece.

Saat 03.00’ı gösterdiğinde Başar sokaktaydı. Bu onun için 
ezber bozmak demekti. Yıllardır hep aynı şeyleri tekrar 
ediyordu. Hayatın ona kattığı en önemli şey terfiden 
ibaretti. Boş vakitlerinde düşünce kitapları okusa da bu 
onu düşünmeye itmiyordu şüphesiz. Eğer okuduklarından 
biraz ders alsaydı “Tatar Çölü”nden gelecek düşmanları 
umutsuzca bekleyen Giovanni Drogo gibi bir rutinin 
içine hapsolmazdı. 

Başar da bu istikamette ilerliyordu. Babasını ve annesini 
kaybetmişti. Akrabalarını gördüğü yoktu. Hiçbir komşusunu 
tanımıyordu. İşte de samimi bir ilişki kurmamıştı kimseyle. 
Hayatın gerçek ve baki değerlerini –sevgi, dostluk gibi- 
unutmuş gibiydi. Fakat bunun farkına varamamıştı bu 
zamana kadar.

Başar bu saatte kimsenin olmadığı sokaklardan sessiz, sakin 
bir şekilde ilerliyordu. Evdeki sıkıntı, yerini düşüncelere 

bırakmıştı. Sokağa şöyle bir baktı. Normalde 
bu sokakta adım atılacak yer olmamasının 
veya sokakta inin, cinin top oynamasının 
onun için hiç önemi yoktu. Çünkü yürürken 
adeta bu âlemden çıkar, sadece kendi iç 
dünyasına gömülürdü. Ancak bir zamanlar 
sokakların manası vardı Başar için. Sokak 
demek arkadaşlık demekti, bitmeyen 
sohbetler demekti, paylaşmak demekti. 
Bazen, evden daha fazla sokakta zaman 
geçiriyordu. Ortaokula geçinceye kadar 
mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamını 
sürdürmüştü. Ortaokulla birlikte yaşamının 
çizgisi de değişmeye başlamıştı. Çocukken 
bunun farkına varamamıştı elbette, ancak 

HİKAYELER

HİKAYE

KARANLIK GECEDE DÜŞÜNCELER

Ahmet Faruk AKSOY

şu an her şey daha netti. Ailesinin maddi durumu çok 
iyi sayılmazdı. İmkânsızlıktan dolayı yapmak istedikleri 
şeyleri gerçekleştirememişlerdi. Başar ailesinin eksik 
kalan yanını tamamlamak üzere yetiştirilmişti bir nevi. 
Adı bile bu yüzden böyle seçilmemiş miydi? “Başar!”

Ortaokulu bitirdikten sonra, çok iyi bir lise kazanmıştı. 
Ayrılık ve yalnızlık süreci de böyle başlamıştı Başar 
için.  Liseye gitmek için evinden ayrılmış, yatılı okula 
başlamıştı. Daha sonra iyi bir üniversiteye girmiş, hiç 
ara vermeden iş hayatına atılmış ve yalnızlık girdabı bu 
şekilde başlamıştı.

Hayat yeni bir akış çizmişti Başar’a. Değerlerini, sıcak 
ilişkilerini kaybetmişti. İçinde tanımlayamadığı bir o 
kadar da dolduramadığı bir boşluk vardı. Bu boşluğu 
doldurmak için sosyal medyaya sığınan mültecilerden 
sadece biriydi Başar da. Mutlu olmasa bile,  gülen 
fotoğraflarlarıyla doluydu sayfası. Yakışıklı, başarılı ve 
mutlu. Daha ne olsun! İnsanlar da aynı şeyleri yaptıkları 
için mesajı alıyor ve geri bildirimde bulunuyordu: “Biz 
de bu şekilde fotoğraf çekiyoruz, yapmacıklığın gerçekten 
beğeniyi hak ediyor. Tebrikler.” 

Yolda ilerlerken bu ortamların aslında ne kadar gereksiz 
olduğunu düşündü buruk bir tebessümle. İhtiyacı 
olduğunda yanında bulunacak kimse yoktu. Beğeniler 
sahteydi, takipçiler de öyle. Mesai saatleri dışında iş 
arkadaşları, arkadaş değildi. Akrabalar artık onun için 
yabancıydı sanki. Kendine uygun bir eş de bulamamıştı 
üstelik. Hem zaten zaman da yoktu böyle şeylere. Anne 
ve babasıyla ancak ebedi dünyada görüşebilirdi. Kalabalık 
dünyada garip bir yalnızlık… 

Başar, zaman zaman zihnini bulandıran düşüncelerden 
kaçmayı kendisi için en uygun seçenek olarak görse de 
gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğinin de yabancısı değildi. 
Bazı şeyler onun için yok gibiydi bu hayatta. “Acaba herkes 
benim gibi mi?” diye geçirdi içinden. Sonra böyle olmadığına 
inanmak istedi. Okulda, işte, konferanslarda, yıllardır 

başarılı olması gerektiği empoze edilmişti ona. Oysaki 
kimse manevi bağların da yaşamın içinde olduğundan 
bahsetmiyordu. Belki bahsetmişlerdi de kendisi bunu 
algılamamış da olabilirdi. Yaşamı yaşam yapan şeyler 
başkaydı oysa… “Dünyanın benden istediği…”dedi Başar. 
Daha sonra bezgin bir şekilde nefes aldı ve cümlesini 
tamamladı: “Dünyanın benden istediği şey, çok engelli bir 
koşuyu en kısa zamanda başarılı bir şekilde tamamlamam. 
Yalnızlık pahasına olsa da!”

Başar dağınık düşüncelerden kurtaramıyordu zihnini bir 
türlü. Düşününce çevresine duyarsız bir insan olmayı 
istememişti hiç. Fakat çark bir kere dönmeye başladı 
mı, onu durdurmak imkânsızdı. Alışmak bir ölümdü. 
Ve o ölmüştü aslında. Ona göre dünya tüm hızıyla ve 
kötülüğüyle dönmeye devam ediyordu. İnsanlar günden 
güne ölüyordu. Şehirler büyüyor orantılı olarak yalnızlık 
da artıyordu. Devasa binalar yükselmişti ama hiçbiri 
küçük, sıcak bir yuva oluşturamamıştı insanlara. “Yabancı” 
kimin için kullanılırdı? Birbirini tanımayan insanlar ise 
eğer artık herkes yabancıydı birbirine. 

Başar bu düşüncelerle evin yolunu tuttu. “Yabancı demek” 
diye düşündü tekrar. Eve döndüğünde gün yeni ışımaya 
başlamıştı. İşe gitmesi gerekecekti şüphesiz. Bu yorgun 
zihin ve beden için işe gitmek zor olacaktı kuşkusuz. 
Kusursuz bir şekilde işleyen çark arıza yapmıştı. 

“Karanlık geceyi aydınlatan düşüncelerin ardından tekrar 
karanlığa mı gömüleceğim.” dedi derin bir iç çekerek. Artık 
kurtulmak istiyordu. Bir yerden başlaması gerekiyordu 
tamamen aydınlığa kavuşmak için. Tüm akrabalarını 
ziyaret edecekti, komşularıyla tanışacaktı, izinden sonra iş 
arkadaşlarıyla tek tek görüşecekti. Annesinin ve babasının 
mezarlarını ziyaret edecekti. Sonra bir an ümitsizliğe 
kapılarak sordu kendine: “Bu sefer başarabilecek misin 
Başar? Büyük bir kararlılıkla pazartesi başlayıp salı biten 
diyetlere benzemez umarım.” diyerek işe gitmek üzere 
evden çıktı. Ezberine döndüğünü fark etmedi bile.



ŞİİR

Kalırsın bir başına karanlıkta
Zihnindeki sesler kesik ve bulanık
Karalarsın kağıda için daraldıkça
Saat gecenin ikisi,
Sen hâlâ uyanık…
Yalnızsın işte;
Tek dostun bir kağıt bir de kalem
Yok derdini dinleyecek bir kimsen
Küçük bir noktasın
Sayfalar koca bir âlem
Kim ağlayacak ardından
Bu dünyadan göçüp gitsen.
Savrulurken rüzgârda sarı yapraklar
Tek yoldaşın aynalar
Yaşadığın beyhude hayattır
Yalnızlığın bittiği yer kara topraktır.

YALNIZLIK
Alihan KOÇAK
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Osman SARIAYDIN

Düşünüyorum…
Sabahın seheri, havada pus.
Eşlik ediyor sessizliğime naif bir koku.
Düşünüyorum; benliğimi,
Kaybolan hayallerimi,
İnciten sözleri…
Dünya, üzerime prangalamış düşlerimi.

Yürüyorum,
Yıllar üstünde adım adım.
İşte gençliğimizin heba yılları şu vakitte,
Filiz veriyor umudumuzun sabır yankıları.
Yüreklerde hissedilen var oluş şükrüne inat
Yükseliyor,
Hücrelerin karşı geldiği yok oluş çığlıkları.

Sorguluyorum,
Beklentiyle verdiğimiz çabaları.
Eteğinde tırmandığımız dünyalık, 
Hedefi yüksek dağları.
Karşısında çelimsiz kaldığımız yüksek başlıları…

Kaldırıyorum başımı,
Her bir nefes çınlatıyor başı eğilmişlerin kulaklarını.
Edep ile ebede doğru bir yol düşlüyorum dünya nezdinde.
Gömüyorum artık kendimi,
İçinde acı olan cümlelere…

SERZENİŞ
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Akdeniz’in taze serin suları,
Dalgaların sahile getirdiği
Deniz kabukları 
Ve masum bir bebek!

İnsanın yüreğini yerinden söküp alırcasına
Bir bebek getirdi Akdeniz.
İnsanın canını, vicdanını sorgularcasına
Bir bebek getirdi Akdeniz!

Bir başkaydı Akdeniz o sabah,
Dünyanın örtbas ettiği onca canın
Hesabını sorar gibiydi.
Bizden , sizden, hepimizden…

Aylan…
Seninle güzel şeyler hayal etmek
Sahilde kumdan kale yapmak isterdim.
Seninle ve senin kaderini paylaşan 
masumlarla.
Hayatta bir defa da olsa
Yapmak isterdim.

O gün karaya vuran Aylan bebek değil!
O gün karaya vuran;
Vicdanımız,
Merhametimiz,
İnsanlığımız!... 

Ömer TEKİN

BEBEK
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sustum!
yüzünle konuşuyorum şimdi!
bir beyaz hayal seriliyor çimenlerime,
papatyalara benziyor... (dönüyor sonra sarışın bir kuş sürüsüne)
gözlerinde dokunuyorum güzelliğine.
seni özlüyorum anlamıyorsun.

sustum!
ellerini tutuyorum şimdi!
başak dolu bir ova nazlanıyor gözümde.
göçüyor harman yerlerine. (rüzgara direnen yaba gibi)
bir inip bir çıkıyorsun gene de,
sen duymuyorsun.

sustum!
saçlarını kokluyorum şimdi
tel tel güller doluyor bahçelerime.
kar mevsimini düşünmüyorum hiç. (leylekler ağaç tepelerinde)
kim demiş!
doruklar beyaz değil, beyaz değil işte!
sen görmüyorsun.
yazdan kalma güneşle eğiliyorum
kırmızıların solmasın diye.

sustum!
uzaklığını ölçüyorum şimdi.
mesafeler artıyor içimde.
yollar büklüm büklüm… yollar dikine...(noktam derinleşiyor git gide)
sen bilmiyorsun.
kilometre taşlarını kaç kez saydım dersin.
bir tanesi bile yoktu,
kapının önünde.

bir kürek kor ateş bulup
üfledim yüreğime!

SUSTUM
Enes Furkan ÖZÇAL



Sokaklar karanlık, loş… Bir ışık var köşede,
Ağlayan çocukların sesleri çıkmaz aklımdan.
Yürek burkan haberlerle dolu gündüz gece,  
Annelerin haykırışları gitmez gözümden.
 
İnsanlığa dair hiçbir şeyin kalmadığı bu yerde,
Uçurumun eşiğinde olan onlarca insanın kalbinde, 
Sevindirici bir haber bekler, tüm şehir tek yürekte. 
Ezan sesleri yankılanır uzun minarelerde.
 
Ölümün çemberinde yaşanan şu hayatlar,
Boğazı düğümlenmiş yorgun insanlar, 
Umudunu kaybetmeyip ayakta duranlar, 
Hayatın zorluklarını bilenlerdir, burada yaşayanlar.

İbrahim BÜYÜKGÖZ

KARANLIK
SOKAKLAR

ŞİİR
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Rıdvan ŞİMŞEK

ANLAT
BİZİ
YUNUS
EMRE

Ya gazelde anlat bizi
Ya kaside beytinde
Öyle bir methet ki bizi
Tanısınlar her kesimde

Taptuk Emre ‘nin dibinde
Yunus Emre sözlerinde
Öğütler istemem senden
Bizi anlat bir nefeste

Hayat özeti devriye
Allah deyu kalbimizde 
Aşıklardan Yunus Emre 
İç döker her dizesinde

Anlat doğruyu herkese
Şol insanlar dinlemezse
Hu deyip bir daha dene
Anlat bizi Yunus Emre
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Hasan Hüseyin EKER

Sabahleyin erken kalkar seherde, 
Dili daim Kur’an okur her yerde,
Okuduğu Kur’an derman her derde,
Gece gündüz Kur’an okur “HAFIZLAR”

Gönlüne nakşolmuş ilahi ferman, 
Okuduğu Kur’an her derde derman,
Akşam, sabah, öğle her zaman her an,
Durmadan Kur’an okur’ “HAFIZLAR”

Gönül vermiş yaradanın sesine,
Nail olmuş peygamber müjdesine,
Hayran kalır herkes bülbül sesine,
Durmadan Kur’an okur “HAFIZLAR”

Kur’an-ı Kelamullah ilahi beste,
Rahmet oluk, af deste deste,
Silinin günahlar her bir nefeste,
Gece gündüz Kur’an okur “HAFIZLAR”
  
Yaklaştırır her ayet birazcık daha 
Okuyan herkesi YÜCE ALLAH’A

HAFIZLAR
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(Mevlid-i Nebi Konulu Şiir Yazma Yarışması Fatih İlçe Üçüncüsü)

Hz. Muhammed namaz kılıyor
Yalnız değil…
Sırtında gülüp oynayan çocukları var.
Daha uzun tutuyor her rekâtı
Bitmesin diye oyunları.

Kadınların en hayırlısıyla evli
Nebi,
Validemiz Hatice
Resul’ün biricik eşi.
O, Allah’ın peygamberine emaneti.
Hanelerinde,
Merhamet kokusuyla karışıyor sevgi
Hoşgörü, saygı.
Günün üçte birini ayırdığı yuvası
Cennetten bir köşk misali.

Aşlarını beraber pişiriyorlar.
El ele verip her işte,
Daha güçlü bitiyor günün sonu
Beraber yapılan her işle.

Nebi’nin gül ağzından
Misk kokan sözler dökülüyor
Yavrularına.
Tebessüm sebebi her biri
Eşine iltifatları
Hediyelerin en güzeli.

RAVZA-İ
SAADET
Mustafa Yasir BAYTEKİN

Hep merhametliydi Nebi
Ailesine.
Yalnız baba değildi,
Arkadaştı çocuklarına.
Hepsini aynı sevdi.
Hepsi en güzel bahçenin
En nadide çiçekleriydi.
Sadece eş de değildi,
Ne de akraba. 
Hep yardımlarına koştu sevdiklerinin 
Asla tek kalmasına izin vermedi
Ailesinin…

Aile her şeydi…
Her şeyin başlangıcı.
Bu küçük hane,
Örnek oldu bütün ümmete.
Ümmet ki en büyük aile.
Sevgi, merhamet, yardımlaşma
Buradan yayıldı mülk-i İslam’a.
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On dört asır evvel güzel bir geceydi.
Ayın on ikisinde bir yetim dünyaya geldi.
Ne bilecekti, beşer yırtıcılıkta vahşi sırtlanları geçmişti,
Halbuki yer gök onu beklemekteydi.

Nurunun azametine dayanamadı direkler,
Kurudu göller, söndü ateşler.
Allah nurunu tamamladı diye sevindi melekler.
O hâtem-ül-enbiyâ Muhammed Mustafa’ya.

O başların tacı, gönüller sultanı idi.
O alemlere rahmet, dertlere derman idi.
O göklerde Ahmet, arzda Muhammed idi.
O ki nurun ala nur  Muhammed Mustafa idi.

Ona salavat farz olundu daimi müddet.
Allahümme salli ala Muhammed.
O ki Kuran ‘a muhatap, bizlere medet.
Ya Rabbi bizleri mahşerde bu kavil ile haşret!

HAZRETİ
MUHAMMED (SAV)

Mahmut KORKUT 
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BEYİTLER

İbrahim BÜYÜKGÖZ

İLİM VE İRFAN

Ârif isen bir gül yeter kokmağa
Câhil isen gir bahçeye, yıkmağa
La edri

Etme âr oku öğren ehlinden
Herşeyin ilmi güzel cehlinden
Nabi
Ar: Utanmak

Âlimin her bir kelâmı lü’lü mercân incidir
Câhilin her bir kelâmı günde bin cân incitir
La edri

Çeşm-i insâf gibi kâmile mizân olmaz
Kişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz
Talibi
Çeşm: Göz   Mizan: Ölçü

Eylesen tûtîye ta’lîm-i edâ-yı kelimât
Sözü insân olur ammâ özü insân olmaz
Fuzuli
Tuti: Kuş, papağan    Ta’lim: Öğretme

Eday-ı kelimat: Kelimelerin şivesi

Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi.
Ziya Paşa

Tarîk-ı ilme sarıl odur saâdet tâcı
İltifat etme sakın cehil ölümden acı
Sabri
Tarik-ı İlim: İlim yolu

Debistân-ı edebde iktisâb-ı ilm-i irfân et
Demin laklakla sarfetme teneffüsgâh-ı âlemde
La edri
Debistan: Okul, mektep   İktisab: Kazanmak   Dem: Vakit
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Okulumuzda pandemi döneminde uzaktan eğitim 
yöntemiyle öğrencilerimize yazılım, robotik kodlama 
ve yapay zeka konularında eğitimler verilmiştir.
Bu eğitimlerle ilerleyen süreçte TÜBİTAK proje 
çalışmalarında ve teknoloji içerikli yarışmalarda 
yer alacak ekipler oluşturulmuştur.

Kariyer günleri kapsamında okulumuzdan mezun olmuş 
rektör ve dekanlarımızla öğrencilerimizi buluşturduk. 
İbni Haldun Üniversitesi Rektörü olan okulumuz mezunu 
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK’ü programımızda konuk ettik.

Kariyer günleri kapsamında okulumuzdan mezun olmuş 
rektör ve dekanlarımızla öğrencilerimizi buluşturduk. 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü yapmış olan okulumuz 
mezunu Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’i programımızda 
konuk ettik.

Biyoloji Kulubü
Biyo RTE Kulübümüz tarafından biyoloji alanında 
merakı olan öğrencilere eğitimler verilmiştir. 
Biyoloji alanında TÜBİTAK ve buna benzer 
yarışmalarda görev alacak ekipler oluşturulmuştur. 

Okul Tanıtım Çalışmaları
Uzaktan eğitim sürecinde LGS’ye hazırlanan 
ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik okul 
tanıtım çalışmaları yapılmıştır.  Okul rehberlik 
servisimiz tarafından il içi ve il dışı birçok okulla 
zoom üzerinden buluştuk. 

Kandil Programı
Mübarek gün ve gecelerde okulumuz öğrencileri 
tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin katılımıyla 
kandil programları yapılmıştır.

Mukabele Günleri
Ramazan ayı münasebetiyle Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık Projesi kapsamındaki ortaokul 
öğrencilerimiz tarafından mukabele okunmuştur. 
Tamamlanan hatmi şerifin duası Kadir Gecesinde 
gönülden dilenen aminlerle idrak edilmiştir.
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Sağlıklı Günler Programı
Uzaktan eğitim sürecinde planlanan sağlıklı 
günler programı kapsamında Uzman Klinik 
Psikolog Ayhan ALTAŞ tarafından öğrenci ve 
velilerimize yönelik “kaygılarımız” konusunda 
seminer çalışması yapılmıştır.

Yazarlarla Buluşuyoruz 
Okulumuz öğrencilerine yönelik yazar-öğrenci 
buluşmaları kapsamında şair ve yazarımız Mustafa 
ÖZÇELİK ile öğrencilerimizi buluşturduk. 

İlim İrfan Sohbetleri
İlim İrfan Sohbetleri Programı kapsamında Op. Dr. Salih 
SELMAN ile keyifli ve verimli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Mahmut Celaleddin ÖKTEN Hocayı
Anma Programı
Okulumuzun kurucusu Mahmut Celaleddin 
ÖKTEN Hocamızı vefatının yıldönümünde kabri 
başında yapılan canlı yayın programıyla bir kez 
daha rahmetle andık.

Ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan İbni 
Haldun Üniversitesi ile birçok konuda iş birliği 
içeren protokol imzalanmıştır.  Okulumuz için 
hayırlara vesile olsun.

Okulumuz hafız öğrencimiz Mehmet Ali SARITÜRK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma 
Yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Tebrik ediyoruz.

Hafızlık Çalışmaları
Okulumuzda Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 
Projesi kapsamında eğitim alan hafızlık adayı 
öğrencilerimiz uzaktan ve yüz yüze eğitimlere devam 
ederek  hafızlık belgesi almaya hak kazanmıştır. 
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TÜBİTAK 4006 Fuarımız 12-13 Haziran Tarihleri arasında okulumuzda düzenlendi.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ortaokul Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında okulumuz 8. sınıf öğrencilerimize 
LGS motivasyon gezisi yapıldı.

12. Sınıf öğrencilerimize yönelik YKS motivasyon gezisi yapıldı.
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İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıl dönümünde öğrencilerimizle kabri başında andık.

“Her Kitap Yeni Bir Hayat” ÖNDER Kitap Okuma Yarışmasında okulumuz öğrencileri
dereceye  girmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyoruz.


