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"KARA BAHT" deyince, 

 

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler! 
 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
3.06.2021 

 

Yazarın: 

Web Sayfasının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/ 

 

Hayâtının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf 

 

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi: 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 

Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz. 

 
 

Eski Türkiye’den Yürek Yakan Bir Dram 

 

Kara bahtlı örneklerden birisi de Akif´in oğludur… Çetin 

Altan, Mehmet Akif´in oğluyla ilgili yaşadığı, gözleri yaşartan 

anısını, 2006 yılında şöyle anlatmıştır: 

 

“İstiklâl Marşı‟nın şâiri Mehmed Akif Ersoy‟u hepimiz 

tanırız. Çok ünlü bir vatan şâiri olarak biliriz. Çünkü İstiklal 

Marşı‟nı yazmıştır. Yarışmayı kazandığı hâlde, para ödülünü 

almayı reddetmiştir. Ama biyografi okumayı bilmediğimiz için, 

meselâ yoksulluk içinde geçen bir hayat sürdüğünü pek bilmeyiz.” 

 

                                                 

 Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları 

tarafından basılabilir. 

http://mtemiz.com/
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Size bir anımı anlatayım.” 

 

“1966 sonları, bir öğle sonrası odamdayım. „Sizi biri 

görmek istiyor‟ dediler.
1
” 

„Buyursun‟ dedim. İçeri tıraşı uzamış, üstü başı bakımsız, 

yaşlıca, çelimsiz bir adam girdi. Hazırolu andıran bir duruş ve 

hafif bükük bir boyunla; „Bendeniz Mehmet Akif‟in oğluyum‟ 

dedi.” 

“Bir anda ne olduğumu şaşırdım. Nasıl şaşırdım 

bilemezsiniz!‟ 

“Eski bir dostluk havası yaratmak istercesine; „Oooo, 

buyurun buyurun, nasılsınız?‟ türünden bir yakınlık göstermeye 

çalıştım. O, tavrını bozmadı; „Rahatsız etmeyeyim, sizden ufak bir 

yardım ricâ etmeye gelmiştim‟ dedi.” 

“Gökler mi tepeme yıkıldı, yer mi yarıldı da, ben mi yerin 

dibine geçtim; doğrusu fenâ, allak bullak oldum. Ve tek 

yapabileceğim şeyi yaptım, cüzdanımı çıkartıp uzattım.” O, bükük 

boynuyla, „Siz ne münâsip görürseniz‟ dedi.” 

“Cinnet cehennemlerinin tüm yıldırımları düşüyordu 

yüreğime... „Durun bakalım neyimiz varmış‟ gibilerden cüzdanı 

açtım; içinde ne varsa çıkardım, fazla bir şey de yoktu, elimde 

tuttum. Bir iki adım attı. Sanırım sâdece bir 10 yâhut 20 lira 

aldı.” 

“Aradan bir ay geçti geçmedi; gazetelerde küçük bir haber 

ilişti, gözüme: 

“Beşiktaş‟taki çöp bidonlarından birinde Mehmet Akif‟in 

oğlunun ölüsü bulunmuştu!” 

 

Yunus’un deyimiyle: 

 

Bir garip ölmüş diyeler, 

Üçgün sona duyalar… 

 

                                                 
1
 https://dogruhaber.com.tr/haber/20274-akifin-oglu-coplukte-oldu/ YA DA 

https://www.engelliler.biz/forum/alinti-yazilar/61818-makif-ersoy-un-oglu-coplukte-

olmus.html 

https://dogruhaber.com.tr/haber/20274-akifin-oglu-coplukte-oldu/
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Sonuç olarak, Çetin Altan´ın anlattığı bu hâtıranın 

sonundaki şu sözleri ise, fazla söze gerek bırakmıyor: 

 

“Mehmed Akif‟in oğlunun ölüsünün bir çöplükte 

bulunduğunu çoğu kimse bilmez! 

 

Sonuç  

 

Bilse ne yazar! Bilse ne yazar! Ahhh, bilse ne yazar! Çetin 

Altan bilmiş de ne yapmış? O Çetin Altan ki, başka bir şeyler 

daha yapamaz mıymış, acabâ? 

Onun için bunların, bu anlatımların, hepsi boş şeyler… 

Neymiş, efendim? “Bize bir anısını anlatacakmış!” O kadar mı 

Çetin Altan? Asıl olanı ben söyleyeyim: 

 

İnsan, deniz kenârında rastladığı bir karetta karetta hayvanı 

için bile, istedi mi, dünyâyı ayağa kaldırabiliyorken, ne diyeyim 

artık, gerisini sen getir! 

Asıl olan insanlık, sükût edince olanlar… Ahh, o zaman… 

İşte o zaman, ‘kim kime dum duma,’ o kadar! 

Bu üzüntü içinde Mehmet Akif Ersoy’a ve oğluna Allah’tan 

(CC) rahmet dilemekten başka, daha etkili ve rahatlıcı bir şey 

bulamıyorum, şu an… 

Allâhü Teâlâ, ikisini de nur içinde yatırsın! 

 

Bu Kara Bahta Gözyaşı mı Dayanır? ‘Kim kime dum 

duma! 

http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20G

ÖZ%20YAŞI%20MI%20DAYANIR.pdf 

 

İstiklal şairi Mehmet Akif'i de fişlemişler! 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/istiklal-sairi-mehmet-

akifi-de-fislemisler-53023.html 

 

Mehmet Akif Ersoy’a cenaze töreni bile çok görülmüştü,  

http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20GÖZ%20YAŞI%20MI%20DAYANIR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20GÖZ%20YAŞI%20MI%20DAYANIR.pdf
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istiklal-sairi-mehmet-akifi-de-fislemisler-53023.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istiklal-sairi-mehmet-akifi-de-fislemisler-53023.html
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https://www.yeniakit.com.tr/haber/milli-sair-mehmet-akif-

ersoya-cenaze-toreni-bile-cok-gorulmustu-250220.html 


