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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2012 



TAKDİM 
İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mezun olduğu ve Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan 

Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi bması, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, bilim ve sanat için. yeniden 
hizmete açılmıştır. 

Bu eserin orijinali Üniversitemizin 'Birinci Akademik Yılı' açılışı münasebetiyle düzenlenen "Uluslararası 
Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu" vesilesiyle hazırlanmış olup, açılış törenine teşrif eden 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmiştir. 

Üniversitemiz; milli ve rnaneviı değerlere önem veren, marifet ve fazilet sahibi, medeniyetimizin değerlerini 
özümseyen, bilim üreten ve insaruığa hizmet eden, donanımlı ve lider iın.sanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuşhır . 

.Aw.ak ve maneviyat kadar ilı:ın.e de önem veren, İstiklal Marşı şairimiz Merhum Mehmet Akif, bu konuda 
gençlere şöyle seslenmektedir: 

"Çünkü milletlerrn ikbali için evladım, 
Ma'rifet bir de fazilet ... İki kudret lazım. 
Ma'rifet, ilkin alııaliye saadet verecek, 
Bütüıa esbabı taşır; soı:ıra fazilet gelerek. 
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin, 
Hayı:ı i'Iasına tahsis ile sarf etmek için". 

Bu vesileyle, Üniversitemizin kuruluşunda her türlü desteği veren Curn1ı.urbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğaın'a şükranlarımızı arz ederiz. 

Prof Dr. Melınıet BULUT 
Rektör 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Prof Dr. Ramazan EVREN 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
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. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, 1894 
(Mektebin Manzara-i Urnfrmiyesi) 



EsERHAKKINDA 

2011 yılının Mehmet Akif Ersoy Yılı ilan edilmesi münasebetiyle, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin 
talebi üzerine Bilim Kültür ve Sanat Derneği mensubu sanatkarlar tarafından hazırlanan bu eserin orjinali 
körüklü murakka* şeklinde olup üniversitenin açılışında Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim 
edilmiştir. 

İstiklal Marşı, her kıt'a bir sayfada olmak üzre Ta'llk .. hattı ile yazılmışhr. Ayrıca İstiklal Marşı'nm her 

kıt' asının ifade. ettiği mana, karşı sayfadaki minyatürler ile tasvir edilmiştir. 

Elinizdeki bu eserin orjU:ıali Cumhuriyet tarihinin ilk körüklü murakkaı olma özelliğini taşımaktadır. Aynı 

zamanda İstiklal Marşı'nın Ta'llk hattı ile yazılıp basılması ilk defa bu eserle gerçekleştirilmiş oldu. 

* Köri,iklü murakka: Birbirine eklenmiş levhalardan oll!lşan ve ekli yerlerinden katlanılarak kullanılan albüm. 

**Ta'l!k: Asılı, asılmış manalarına gelen ta'lık, İran sahasında doğmuş, hareke kullanılmadan yazılan bir yazı çeşididir. 
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Mehmet Akif Ersoy 
1873 -1936 
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MEHMET AKiF ERsOY'UN HAYATI 
Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık �873'te İstanbul' da, Fatih i[çesi Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. 
Annesi Buhara' dan Anadolu' ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova doğum

lu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası, ona ebced hesabıyla doğum tarihini 
ifade eden "Ragif" adını verdi. Fakat telaffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona "Akif" ismiyle ses
lendi, zamanla bu ismi benimsedi. 

İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. İki yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne 
geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesinde başladı (1882). 
Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Mehmet Akif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, 
Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu. 

Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. 1888'de 
okulun yüksek kısmına devam etmekte iken babasını kaybetti. Ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin 
yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak 
aileyi bu eve yerleştirdi. 

Mehmet Akif öncelikle meslek sahibi olmaJ< ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi'ni bı
raktı. O yıllarda yeni açıılaın ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne (Tarım ve Ve
terinerlik Okıılu) kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi; başta güreş ve yüzücülük olmak üzere 
uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı; şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin 
baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yapacaktır. 
Resimli Gazetede Servet-i Füriun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlanacaktır. 

Mehmet Akif'in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekanda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üni
versitesi hizmet vermektedir. Mehmet Akif ve arkadaşlarının yemekhane salonu bugün İstanbul Sabahattin 
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Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu olarak kulla"nılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam 
kıtalarıyla İstiklal Marşı ve Akif'in büyük portresi süslemektedir. Aynı kampüste Mehmet Akif Ersoy Tarım 
Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hahrlatrnaktadır. 

II. Meşrutiyet'in büyük etkisinde kalan Akif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebül'ula Mardin'in çıkardığı ve ilk 
sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale 
Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 
günü Zağnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok 
yerde hutbe verdi, konuşmalar yaph ve İstanbul'a döndü. 

192l'de Ankara' da Taceddin Dergahına yerleşen Mehmet Akif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklal Mar
şı yarışmasına başta katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan 
Basri Beyin teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve 
Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten 
sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17:45'te Milli Marş olarak kabul edildi. Akif, ödül olarak verilen 
500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. 

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır 
Apartmanı'nda vefat etti, Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır. Eın önemli iki eseri İstiklal Marşı ve şiirlerini 
yedi kitap halinde topladığı Safahat'tır. 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Oral 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
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I STİKLAL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, patlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayını çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal .. . 
Hakkıdır, Halck' a tapan, milletimin istiklal! 

Ben ezelden beridiı- hür yaşadım, hür yaşanın. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığınanı, taşarım. 

Garbın aıflikını sannışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulıısıın, korkma! Nası.l böyle bir imanı boğar, 
"Medeniiljyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yıırduma alçakları uğı-atma, sakuı. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va' dettiği günler Hakk'ın ... 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da ya.kın. 

Mehmet Akif ERSOY 

Bastığın yeı-leri "toprak" diyerek geçme, tanı: 
Düşün aUındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

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

Rulıumım senden, İlahi, şudur ancak emeli: 
Değınesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bıı ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan, İllilıi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır 1'Ulı-ı miicerred gibi yerden na' şıın; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başıin. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı lıiliil! 
Olsıın artık dökülen kanlarımın hepsi lıeliil. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok iznıilılal: 
Hakkıdır, lıür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 
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