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hesabıyla bebeğin 

doğum yılı olan 

1873 yılına denk 

geliyordu.  Bu isim 

gide gele tanıdık bir 

şekle dönüştü ve 

Akif adını aldı. 

 İstanbul soğuk bir 

kış gününü yaşarken 

Fatih ilçesinin Sarı-

güzel semtindeki bir 

yoksul evinde sıca-

cık bir doğum anı ya-

şanıyordu. Bu bir do-

ğumdu ama birçok 

sevinci beraberinde 

doğurmuştu. Nasıl 

doğurmasındı? Kim-

sesiz bir anne-

babanın ilk evladıy-

dı ve tabi ki çok kıy-

metliydi.

 Kendisi de mü-

derris olan Tahir 

Efendi ilk evladına 

bilge anlamına gelen 

Ragıf ismini koydu. 

Bu isim de ebced 

Mehmet Akif.
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Mehmet Akif Okula Başlıyor
 Hareketli bir çocukluk geçi-

ren Mehmet Akif Fatih'te Emir 

Buhari Mektebine başladığında 

henüz dört yaşını doldur-

muştu. Çünkü Osman-

lı'da okul yaşı dört 

sene, dört ay, dört 

günlük iken başlardı. 

1882 yılında Fatih 

Merkez Rüştiyesine 

kaydolan Mehmet 

Akif; Arapça, Farsça-

yı hocalardan, Fran-

sızcayı kendi kendine 

öğrendi. Daha sonra ter-

cih ettiği Mülkiye mekte-

bine kaydoldu. Zorlukla kay-

dolduğu bu okulu üç yıl sonra 
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Babasını kaybettikten 

sonra mülkiyeye devam 

etme imkânını da kaybe-

den Mehmet Akif, veteriner-

lik fakültesine gitmeye karar 

başarıyla bitiren Mehmet Akif 

için kader ağlarını örmeye 

devam ediyordu. Daha 14 ya-

şında hem hocası hem de 

babası olan Tahir Efen-

di’yi kaybetti ve aynı 

yıl İstanbul’da otur-

dukları ev, eşyasıyla 

birlikte yangında kül 

oluverdi, ondan 

sonra da bütün 

ömrü boyunca kira-

lık evlerde oturdu. 

 1893 yılında veterinerlik fa-

kültesini birincilikle bitiren 

Mehmet Akif, 1 Eylül 1898'de 

İsmet Hanım’la evlendi.

 Kırk yıl devam eden evlilikle-

rinde üçü kız, üçü oğlan altı ço-

cukları oldu. Ziraat Bakanlığı 

bünyesinde veteriner olarak ça-

lıştığı yıllarda bir arkadaşının 

haksız yere işten çıkarılması üze-

rine çok zor durumda olmasına 

rağmen kendisi de istifa etti. 

Kendisine bu hareketinin sebebi 

sorulduğunda başkasına yapılan 

haksızlığa tahammül etmesinin 

mümkün olmadığını söylüyor-

du. Arkadaşına yapılan haksız-

 Mehmet Akif inanmış bir in-

sandı. Bu sıfatı önce gelmek kay-

dıyla şairdi, düşünürdü. Şiiri 

toplumu iyiye ve doğruya götür-

mek için bir araç saymıştı. Hiç-

bir menfaati toplum dertlerinin 

önünde tutmayan bir vatanse-

ver, hâlinden bir an bile şikâyet 

etmeyen bir kanaatkâr, Kurtuluş 

Savaşı’nda cephe cephe dolaşan 

bir kahramandı. Bu hissiyatını

lık bana yapılmış demektir diye 

20 yıllık memuriyetine tered-

dütsüzce veda etmişti. Oysa isti-

fa etmeseydi müdürün kendisi 

olacağı kesindi.

İnan ki her ne demişsem görüp de 

söylemişim”   diye ifade etmişti.

“Hayal ile yoktur alışverişim

 Milli Mücadele Dönemi’nde 

camilerde vaazlar veren Meh-

met Akif, milletine tarihini ha-

tırlatıyor, düşmanın hayallerini 

kursağında bırakmak gerektiğin-

den söz ediyordu ve bir milleti 

yeniden ayağa kaldırmak isti-

yordu.

Mehmet Akif Evleniyor 

verdi. Çünkü hem daha masraf-

sızdı hem de mezunlarına 

hemen görev verilecekti. Akif 

mezun olur olmaz hemen iş bul-

malıydı. Zira onun bakmak zo-

runda olduğu bir anacığı ve bir 

kızkardeşi vardı.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım

Boğamazsın ki...

Hiç olmazsa yanımdan kovarım

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam

Hele Hak namına haksızlığa ölsem tapamam



 Gazeteler milli marş için bir 

yarışma açıldığını ve yarışmayı 

kazanan şiire 500 lira mükâfat 

verileceğini duyuruyordu. Kısa 

sürede yarışmaya 724 eser ka-

tılmıştı. Fakat hiçbiri millî mü-

cadele ruhunu yansıtacak ni-

telikte değildi. Umumi Maarif 

Vekili Hamdullah Suphi, 

Hasan Basri Çantay’la yaptığı 

bir görüşmede Mehmet 

Akif ’in ikna edilmesini istiyor-

du. Ve bunun için Milli Şair’e 

bir telgraf yazmıştı. Ama 

üstad bir türlü ikna edileme-

mişti. Zaman ilerliyor ama is-

tenilen marş bir türlü yazıla-

mıyordu. Emdiği sütü, yediği 

lokmayı, soluduğu nefesi helal 

ettirmeye çalışan Mehmetçik, 

Ankara’dan gelecek bir marşı 

hasretle bekliyordu.

Tarih 7 Kasım 1920

şartıyla marşı yazmayı kabul 

eden Mehmet Akif, bir gece 

aniden uyanmış, kağıt aramış 

fakat bulamamıştı. Halbuki 

ilham bir pınar gibi akmaktay-

dı. Yüreği avucunda, kefeni sır-

tında olan yiğitleri anlatmak 

kolay değildi. Ama onları 

Akif ’ten başka kim anlatabi-

lirdi? Ondan başka kim ülkeyi 

karış karış dolaşmış ve bir mil-

leti küllerinden uyandırmaya 

çalışmıştı? Bu duygularla uy-

kusundan kalkmış ve elinde 

bir kurşun kalemle yer yatağı-

nın yanındaki duvara dönmüş 

ve ilk dizeleri yazmıştı:

Sonunda ödülü almamak 

Sabah namazına kalkan oda 

komşusu Hafız Bekir Efendi 

Mehmet Akif ’i elinde çakısı 

duvardaki kıtayı silerken gör-

müştü. Nihayet İstiklal Marşı 

tamamlanmış 12 Mart 

1921'de finale kalan diğer yedi 

şiirin okunmasına gerek kal-

madan gözyaşları içerisinde 

milli marş olarak seçilmişti. 

Mebusların isteği üzerine 

İstiklal Marşı Hamdullah 

Suphi tarafından tam dört kez 

meclis kürsüsünden okunmuş-

tu.

 Meclis nihayet aradığı marşı 

bulmuştu. Akif vaat edilen 

500 lirayı almadı. Oysa o gün-

lerde büyük bir maddi sıkıntı 

içersindeydi. Meclis İstiklal 

Marşı’nı alkışlar ve gözyaşları 

içersinde kabul ederken de ce-

binde Zonguldak milletvekili 

Hayri Bey’den aldığı 2 liradan 

başka parası yoktu. Ve sırtında 

kışı geçirebileceği pardösü 

dahi bulunmuyordu. Halbuki  

140 lirayla Ankara’da büyük 

bir çiftlik satın alınabilirdi. 

Ama o ömrü boyunca kiralık 

evlerde oturmayı tercih etmiş-

ti. Milletvekilleri alkışlarla 

marşı tekrar tekrar meclis kür-

süsünden okutuyor, Akif ise öv-

gülere mazhar olmamak için 

meclis koridorlarını kimseye 

görünmeden usul usul terk 

ediyordu.
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Akif İstiklal Marşı’nı Yazıyor



 Ömrünün son demlerinde 

“Sessiz yaşadım kim beni ner-

den bilecektir ” diyen şair ger-

çekten de 27 Aralık 1936’da 

Fatih’te bir apartman dairesin-

de hayata veda etti. Tabutu 

tek atlı bir arabayla Beyazıt 

Camisi’ne getirildi. Tabutta 

Akif ’in resmini gören bir tıbbi-

ye öğrencisi bu büyük ölümü 

üniversiteye haber verdi.

 Ömrü yoksulluk içinde 

geçen şairin Mısır’da olduğu 

yıllarda hastalığı ilerlemiş, 

dünya gözüyle vatanını tekrar 

görebilmek için gözyaşları içe-

risinde İstanbul’a dönmüştü. 

 Cenaze namazından sonra, 

davetli olmadıkları hâlde sayısı 

on binleri bulan büyük bir 

kitle hayatı ile eseri iç içe geç-

miş bu örnek şahsiyeti ebedi 

yolculuğuna uğurladı. Cumhu-

riyet tarihinde kendisinden 

önce hiç kimseye nasip olma-

yan bir cemaatle son yolculu-

ğuna uğurlanan tek şair şüphe-

siz Mehmet Akif ’ti, Taceddin-

Dergahı’ndaki toprağı avuçla-

yıp:

 Milli Şair’i yalnız bırakma-

yan üniversiteli gençler, Beya-

zıt Camisi’ni doldurarak tabu-

tu Türk bayrağına sardı.
diye gözyaşları arasında yazdı-

ğı İstiklal Marşı’mızla defnedi-

len Şair, İstanbul’un fethinden 

sonra şehrin toprağına kendi 

eseriyle gömülen ilk kişidir.
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Milli Şairimiz 

Son Yolculuğa 

Uğurlanıyor 

TBMM’NİN HEDİYESİ BİR TÜFEK VE 
İSTİKLAL MADALYASI
BİR SAAT, BİR KURANI KERİM MEALİ
BİR SECCADE, BİRKAÇ LİRA

MİLLÎ ŞAİR’İMİZİN MİRASI

1 TAKIM ELBİSE, 1 ÇİFT AYAKKABI, 
BİRKAÇ PARÇA ÇAMAŞIR

Hepimize bıraktığı asıl miras ise örnek bir 
hayat, vatana adanmış kutlu bir ömürdür.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda


