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Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekaleti (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından düzenlenen ve 724 şiirin 

katıldığı İstiklal Marşı yazma yarışmasına önce ödüllü olduğu için katılmamış, ardından eğer kazanırsa ödülü kabul 

etmemek üzere bu yarışmaya katılacağını söylemiş ve Tacettin Dergâhında bu ülkenin vatan, bayrak gibi şerefli 

değerlerinden birine imzasını atmıştır. Peki ya sizce parası olduğu için mi milletvekili maaşının 8 lira olduğu dönemde 

500 liralık bu ödülü kabul etmemiştir? Tabii ki hayır. Çünkü o zamanlar Mehmet Akif’in üzerine giyecek bir paltosu 

dahi yoktur.  Mısır’a zorunlu olarak giden Mehmet Akif’in Mısır’dan arkadaşına yazdığı bir mektupta milletvekili 

arkadaşından küçük bir miktar parayı borç istemesi ise ömrü boyunca yokluk içerisinde yaşadığının belki de en büyük 

kanıtıdır.  

O, yurdundan ayrılarak Mısır’a gitmek zorunda kalmıştır. Zorunda kalmıştır diyorum çünkü Mehmet Akif’in 

“Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye 

tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum.” demesi çok sevdiği vatanından neden ayılmak zorunda 

kaldığının sizler için en büyük göstergesidir. 

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1) Yukarıdaki metinden hangisine ulaşılabilir? 

A)  Akif, İstiklal Marşı yarışmasına tereddüt etmeden 

katılmıştır. 

B) Akif, İstiklal Marşı’nı Mısır’da yazmıştır. 

C) Akif,  ülkesi dışına milli ve manevi hassasiyetleri 

nedeniyle gitmiştir. 

D) Akif, İstiklal Marşı ödülünü kabul etmemek 

zorunda kalmıştır. 

 

 

2) Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Söyleşi            B) Deneme 

C) Makale            D) Anı 

 

 

3) Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili bölümde 

Mehmet Akif’in sözüne yer verilerek hangi 

düşünceyi geliştirme yolundan yararlanılmıştır?  

A) Tanık gösterme 

B) Örneklendirme 

C) Benzetme 

D) Karşılaştırma 

 

4) “Bu sözlerin Mehmet Akif’e ait olduğuna inanmak 

güç değildi.” cümlesinde “inanmak” sözcüğünün 

cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir şeyi doğru olarak benimsemek 

B)Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek 

C)Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek 

D) Kanarak aldanmak 
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(1)Bizler alana geldiğimizde, namaz saatinin yaklaşmış 

bulunmasına rağmen bir tabuta rastlamadık. (2) Birden 

lokantanın ön kısmına bir cenaze otomobilinin 

geldiğini gördük. (3) İki kişi üzerine örtü dahi 

konmamış bir tabutu indirdiler. (4) Yoksul bir fakirin 

cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım 

arkadaşlar cenazeye yardım etmek üzere oraya doğru 

hareket ettiler. 

Kısa bir süre sonra  tabutun Mehmet Akif’e ait olduğu 

anlaşılınca bir anda yüzlerce genç ağlamaya başladı. 

Gençler, Emin Efendi Lokantasının bayrağını alarak 

bayrağı tabutun üzerine örttüler. Sonra merhumun bir 

kısım arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali ne 

belediye reisi ne de tek bir partinin temsilcilerinden hiç 

kimse ortalarda yoktu.’’ 

5 ve 6. soruları metne göre cevaplandırınız. 

 

5)Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilmiş 

cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?  

A) 1       B) 2      C) 3         D) 4  

 

Fiil cümlelerinde  vurgulanmak istenen öge yükleme 

yaklaştırılır. Yani fiil cümlelerinde vurgu yüklemden 

hemen önceki söz  üzerindedir. 

6) Metinde yer alan altı çizili cümlede hangi öge 

vurgulanmıştır?  

A)Nesne                      B) Yer tamlayıcısı 

C) Zarf tümleci           D) Özne 

 

 

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Üstat Mehmet Akif 

Ersoy’un “İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark 

var sadece: Onlar gayret ediyorlar, sense ömür boyu 

hayret ediyorsun.” sözüyle aynı doğrultudadır?  

A) Belleklerde yer edinmek ancak azmedenlerin 

ulaşabileceği bir başarıdır. 

B) Çabaları sonucu başarıya ulaşanlar şaşkınlıklarını 

gizleyemezler. 

C) Hatırlanmak isteyen kişiler şaşılacak işler 

yapmalıdır. 

D) Yeni bir arayış içerisinde olanlar sabırla 

beklemelidir. 

 

 

 8) Aşağıda verilen Mehmet Akif’e ait dizelerin 

hangisinde karşıt anlama gelecek sözcükler bir 

arada kullanılmıştır? 

A) Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. 

      İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım.  

B) Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 

     Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! 

C)Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? 

     Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. 

D) Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. 

     Hey sıkılmaz, ağlamazsan, bari gülmekten utan! 
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9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem 

ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?  

A) Mehmet Akif,  her 12 Mart’ta tüm yurtta törenlerle 

anılır. 

B) Asıl ismi Ragîf olan Mehmet Akif’e, Mehmet Akif 

ismi daha sonra verilmiştir. 

C) Ankara Hükümeti'nin kurulmasından sonra Burdur 

milletvekili olarak meclise girmiştir. 

D) Akif’in 1908-1910 yılları arasında "Sırat'ı 

Müstakim" dergisinde "Küfe" ve "Seyfi Baba" şiirleri 

yayımlandı. 

 

 

 

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'de İstanbul’un 

Fatih İlçesi’nin Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya 

geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş bir 

ailenin kızı olan Emine Şerife Hanım; babası ise     

Fatih camisi medrese hocalarından Mehmet Tahir 

Efendi'dir.  

10) Yukarıdaki metinde altı çizili olarak verilmiş 

yerlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) 20 Aralık1873’de 

B) Fatih İlçesi’nin 

C) Sarıgüzel Mahallesi’nde 

D) Fatih camisi 

 

 

 

 

Ömrü boyunca dalkavukluk etmek değil; gerçekten 

inandığı şeyleri cesurca dile getirmek için uğraşan 

Mehmet Akif, ölüm döşeğindeydi. Ablasının evinde 

hasta yatarken ziyaretgâha dönen odasında, gözleri 

yaşlı bir şekilde şöyle mırıldanıyordu: “Meğer 

seviyorlarmış beni.” İçimize işleyen bu sözleri duyup 

da yüreği ezilmeyecek bir vatan evladı var mıdır, 

bilemiyorum. 

11) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde 

yer alan altı çizili sözlerden herhangi birinin 

cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? 

A) Kaygılanmak         B) Etkilenmek 

C)Yaranmak               D)Beyan etmek 

 

 

(1) Mehmet Âkif öncelikle meslek sahibi olmak ve 

yatılı okulda okumak istediği için belki de hayatındaki 

en önemli kararlardan birini vererek Mülkiye İdadisini 

(lise) bıraktı. (2) O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil 

veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebine 

(Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydoldu. (3) Okul 

yıllarında sporla ilgilendi, güreş, yüzücülük, uzun 

yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı.       

(4) Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında 

birincilikle bitirdi. 

12) Yukarıda numaralandırılarak verilmiş 

cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından 

diğerlerinden  farklıdır?  

A) 1       B) 2        C) 3       D) 4  
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Büyük dava adamı Mehmet Akif; şairlik, veterinerlik, 

öğretmenlik, yüzücülük, vaizlik, hafızlık, Kuran 

mütercimliği  ve milletvekilliliği yapmıştır. Türkçe, 

Arapça, Farsça, Fransızca bilmekte olan şairin, İstiklal 

Marşı da dahil olmak üzere birçok eseri vardır. Bu 

eserlerden bazıları ise ‘’ Safahat’’ adlı kitabında 

toplanmıştır. Büyük üstadın Tahir, Mehmet Emin, 

Suat, Feride ve Cemile adlarında beş çocuğu 

bulunmaktadır. Çocuklarından oğlu Emin Ersoy, çöp 

kutusunun yanında ölü bulunmuş; kızı Suat Ersoy ise 

kirasını ödeyemediği için evden atılmak istenmiştir. 

Kısacası şairin hayattayken görmüş olduğu muamele 

yetmezmiş gibi ileriki dönemlerde de çocukları benzer 

muamelelere maruz kalmıştır. 

13 ve 14. soruları yukarıdaki metne göre 

cevaplandırınız. 

 

13)Aşağıdaki cümlelerden hangisi altı çizili cümle 

ile yapısı ve yüklemin türü bakımından özdeştir? 

A) Senin kalbimi fetheden sözlerin beni benden aldı. 

B) Kaleminden çıkan her söz yalnızca hakikati 

haykırır. 

C) Güçlü imanınla Allah’ın en yüce katında yerini 

aldın sen. 

D) Seni  anlayıp yaşamak  ve  yaşatabilmek  ne güzel 

şey. 

 

 

 

 

 

 

 

14) Metinden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak 

ulaşılabilir? 

A) Çocukları zor durumdayken kendisi de hayattadır. 

B) Mehmet Akif, birden çok dili iyi bilmektedir. 

C) Akif;  din, edebiyat ve siyaset gibi alanlarda aktif 

rol almıştır.  

D) İstiklal Marşı da ‘’Safahat’’ adlı kitapta 

yayımlanmıştır. 

 

 

 

 

 

‘’Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem. 

   Dili yok kalbimin, bilsen ondan ne kadar bıkkınım.’’ 

15) Akif, yukarıdaki dizelerde kalbinin kendi 

başına bir şeyleri açıklayıp anlatamadığından 

yakınarak, kalbinden hangi söz sanatını 

gerçekleştirmesini beklemektedir?  

A) Abartma               B) Konuşturma 

C) Kişileştirme         D) Benzetme 
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Mehmet Akif Ersoy, ömrü boyunca hep kalemiyle 

savaşmış ve memleketin en zor zamanlarında yazdığı 

kahramanlık şiirleriyle vatanın kurtuluşuna katkıda 

bulunmuştur. 

16) Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki dizelerden 

hangisi Üstat Mehmet Akif Ersoy’a ait olamaz? 

A) “Sahipsiz olan memleketin batması haktır, 

       Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır!” 

B) “Değil mi ki birdir vuran yürek yılmaz, 

       Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz!” 

C) “Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  

       Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.” 

D) “Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. 

        Dağ başı yalnızlığı ölümden beter.” 

 

Kur’an-ı Kerim'i kendisine ilham alan Mehmet Akif(1) 

İstiklal Marşı'nı kaleme alırken (2) Peygamber 

Efendimiz'in   müşriklerden (Allah’a inanmayanlar) 

saklandıkları Sevr Mağarası'nda yanında bulunan 

Hazreti Ebubekir'e ‘’Allah bizimledir ya Ebubekir (3) 

korkma!’’ demesi aklına gelir. İstiklal Marşı'nı da (4) 

Allah’ın Türk milletinin her zaman yanında olduğunu 

ve kimseden asla korkulmaması gerektiğini belirtmek 

için "Korkma!" diye başlatır. 

17) Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlerden 

hangilerine virgül  getirilemez?  

A) 1 ve 3              B) 2 ve 4 

C) 2 ve 3              D) 3 ve 4 

 

 

 

2014 yılıydı. Arkadaşlarım yanımda Gençlik ve Spor 

Bakanlığının düzenleyeceği bir yarışmadan 

bahsediyordu. Önce hiç ilgimi çekmemişti bu durum 

ancak yinede onlara yarışmanın içeriğini sordum. 

Yarışma Türk milletine faydası dokunmuş önemli 

şahsiyetlerin herhangi birine mektup yazmakla 

ilgiliydi. Aklıma o an da tek isim geldi: Mehmet Akif. 

“Yazmasaydım delirecektim.” diyor ya hani şair, ben 

de öyleydim işte. Bunun için aldım elime kalemi 

içimden geçen ne varsa yazdım bir bir. Yarışma 

sonucu açıklandığında Giresun il birincisi olmuştum ve 

bu il birinciliğini Mehmet Akif’e yazdığım mektupla 

almak benim için hayatımdaki en büyük başarıydı. 

18)Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan 

hangisini  cevabı  yoktur?  

A) Mektubu niçin yazdınız? 

B) Hayattaki en önemli başarınız nedir? 

C) Daha önce mektup yazdınız mı? 

D) Mektup yarışmasına nasıl katıldınız? 
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“Rahmetle anılmak ebediyet budur amma  

  Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?” 

Yukarıda verilmiş olan Mehmet Akif’e ait dizelerdeki 

sözlerin aksini ona ispat edip onu hep hatırladığımızı 

ve asla unutmayacağımızı göstermek amacıyla 

Mehmet Akif konulu bir yarışma düzenlenecektir. 

Yarışma şiir, kompozisyon ve mektup alanlarında 

yapılacak, yarışmaya her kişi sadece bir dalda ve bir 

eserle katılabilecektir.  

Dereceye giren kişiler hakkında bilinenler 

şunlardır. 

1) Cemile ve Emine aynı dalda dereceye girmişler 

ancak birinci olamamışlardır. 

2) Ragîf ve Tahir şiir dalında dereceye girmiş ve Ragîf 

birinci olmuştur. 

3) Akif, Asım ve Mehmet Emin aynı dalda dereceye 

girmemiş; Akif ve Asım kendi dallarında birinci 

olmuştur. 

4) Feride ve Suat aynı dalda dereceye girmiş ama 

birinci olamamışlardır.  

19 ) Yukarıdaki bilgilere bakarak şiir dalında ikinci 

kim olmuş olabilir? 

A) Cemile            B) Mehmet Emin 

C) Feride              D) Suat  

 

 

 

 

 

 

 

‘’Asım’ın nesli, diyordum ya nesilmiş gerçek. 

   İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.’’ 

Üstada ait yukarıdaki dizelerle aklımızda yer edinmiş 

olan Asım’ın nesli; iman ve bilgi ile donanmış, 

karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve 

dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm 

imkanları seferber eden kişilerdir. 

 

• 1. kişi kendisini bilgi edinme, din ve ahlak 

konularında geliştirmiş; vatan ve millet 

konularında ise eksik kalmıştır. 

 

• 4. kişi ülke sorunlarından bihaber yaşayan, 

kendi çıkarlarını her zaman ön planda tutan, 

kimseye faydası olmayan, imanı zayıf bir 

kişidir. 

 

• 3. kişi vatanını ve milletini seven, onun için 

çalışan, bilgi edinme konularında kendisini  

geliştirmesine karşı din ve ahlak konularında 

yeterince  özverili olmayan  biridir. 

 

• 2. kişi kendisine verilen sorumlulukları her 

zaman yerine getirmeye çalışan, öğreniminde 

başarılı olmuş, imanlı, dini bütün bir genç 

olarak vatanına faydalı olmak için azimle 

çalışan biridir. 

 

20) Asım’ın neslinin taşıması gerek özellikler ve 

kişilerle ilgili verilen bilgiler düşünüldüğünde bu 

kişilerin Asım’ın nesline ait özellikleri taşımasıyla 

ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

 Kişi    Taşıyor   Biraz taşıyor Taşımıyor 

A)      1.        X  

B)  2.      X   

C) 3.          X 

D)  4.          X 
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Ey Üstadım! 

Nasıl bir nefersin sen kalemiyle cihada koşan? 

Seninle ilgili kaç satır, kaç sayfa yazsam yaptıklarına denk düşer söyle bana? 

Şeref timsalimsin, dinimsin, edebimsin, en güzel yanısın benim Türklüğümün. 

Sen nurlu ecdat, ben hayırsız neslin. 

Ne olur, hakkını helal et üstadım bana! 

                                                                              Asilhan KARAASLAN
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