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O yüzden bu değerli şair ve mütefekkiri yeniden 
keşfetmek, yeniden anlamak ve her açıdan analiz 
etmek mecburiyetindeyiz. Safahat külliyatı aziz 
milletimizin asırlardan beri  yaşadığı ve 
sahiplendiği değerler manzumesinin bir 
görüntüsüdür. 

Bu büyük şair ve mütefekkirimiz, Osmanlı 
Devleti'nin çöküş ve çözülüş sürecinde Balkan 
Savaşları'nda, akabinde gelen I. Dünya Harbi'nde 
ve milli mücadele yıllarında gerek eylemleriyle, 
gerek cami kürsülerinde verdiği vaazlarla, gerek 
milletimize dinamizm katıp coşturan şiirleriyle ve 
gerekse yazdığı yazılarla destansı bir mücadele 
vermiştir.

Ülkesi ve milleti için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmamış, bu uğurda makam ve mevkiden 
vazgeçip, çoluk çocuğunu dahi terk edip 
ülkesinin kurtulması için TBMM'de mebus olarak 
görev almış ve yine TBMM'nin bünyesinde 
oluşturduğu İrşad Heyeti'nde yer alarak, 
Anadolu'yu adım adım dolaşarak her türlü 
fedakarlığı yapmış, cephelerde askerlerimizi 
yüreklendirici, mücadele azmini kuvvetlendirici 
konuşmalar irad etmiş, her türlü zorluğun 
üstesinden gelmiş, halkı milli mücadeleye 
yönlendirmiş, yazdığı şiir ve yazılarla, yaptığı 
vaaz ve konuşmalarla milli mücadele aleyhine 
oluşturulan menfi propagandalara set çekmiş ve 
milletimizin istiklalinin, marşını yazarak 
mücadelesini taçlandırmıştır.

İstiklal Marşı'mız bu ülkenin düşman işgalinden 
kurtarı lması  noktasında bir  ölüm-kalım 
destanıdır. Ülkenin neredeyse pekçok bölgesi 
başta Yunanlılar olmak üzere Fransızlar, 
İngilizler ve İtalya tarafından işgal edildi. Halkın 
korkuyla umudunu yitirdiği bir süreçte Mehmet 
Akif, İstiklal Marşı'nı yazarak bütün ülkeye ümit, 
azim ve inanç aşısı yapmış, dolayısıyla Mili 
Mücadele İstiklal Marşı'nın desteği ve yardımıyla 
kazanmıştır

Ülkenin en yeisli günlerinde, Yunanlıların 

PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı/Kongre Onursal Başkanı

İstiklal Marşımızın yazılışının ve TBMM'de 
kabulünün 100. Yıldönümü münasebetiyle 
tertiplediğimiz kongreye iştiraklerinizden dolayı 
hepinizi ayrı ayrı muhabbetle selamlıyorum. 
Hoşgeldiniz. 

Bu anlamlı kongreye öncülük e�iği için ülkemizin 
güzide üniversitelerinden olan Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitemizi, Rektörümüzün şahsında 
samimiyet ve içtenlikle kutluyor, kongreye her 
a ş a m a d a  d e s t e k  ve r e n  T ü r k i ye ' d e n  ve 
yurtdışından katkıda bulunan ilim ve düşünce 
adamlarımızı, akademisyenlerimizi içtenlikle 
tebrik ediyorum. 

Mehmet Akif  şair  ve mütefekkir  olarak 
milletimizin var oluş ve yaşama sevinci olan 
inancını, fikir ve düşüncesini, ahlakını ve milli 
değerlerini temsil eden mümtaz bir şahsiye�ir. 

Mehmet Akif, bütün hayatını inancı ve düşüncesi 
uğruna vakfeden, inandığı değerleri yaşamaya, 
tebliğ etmeye, o uğurda hayatını mücadeleye 
hasretmiş bir şahsiye�ir. Millet olarak Mehmet 
Akif gibi düşüncesiyle, yaşantısıyla, sanatıyla 
örnek olan güzide bir şahsiyete sahip olduğumuz 
için ne kadar iftihar etsek azdır. Çünkü o 
inandığını tam olarak yaşayan, her şeyini dini ve 
milleti için feda eden yüksek karakterli bir ahlak 
ve fazilet örneğidir.

Onun kaleme aldığı yedi kitaptan oluşan Safahat 
Külliyatı başlı başına nesillere istikamet verecek 
ve yönlendirecek bir muhtevaya sahiptir. Şayet 
Mehmet Akif, inancıyla, düşüncesiyle ve 
yaşantısıyla doğru bir şekilde anlaşılabilirse, 
bugün bulunduğumuz yerden çok farklı ve çok 
anlamlı bir konuma erişmiş oluruz. Çünkü o 
istikamet verici  ve zemin inşa edici  bir 
münevverdir. 
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dinlemeleri, onlara büyük bir azim, cesaret ve 
ruhları yeşerten bir dinamizm kazandırmıştır. 
Çünkü Akif yazdığı marşta milletin inancını ve 
ruhunu terennüm etmiştir. O yüzden İstiklal 
Marşı, Mehmet Akif'in diğer şiirleri gibi milletin 
inancının ruhunu ve düşüncesini anlatan harika 
bir ses, bir söz ve bir mana mimarisidir. 

İstiklal Marşı şair, mütefekkir ve büyük Mücahit 
Mehmet Akif'in millete bir hediyesidir. Şöyle ki 
Mehmet Akif, on bir yıla varan uzun bir firaktan 
sonra memleketine dönmüştür. Gurbet illerinde 
sevgili yurdunun hicran ve hasreti onu yakıp 
kavurur, o pehlivan gibi yapılı vücudu bir deri bir 
kemik haline gelmiştir. İstanbul'da gemiden 
inerken yakınları ve dostları onu tanımakta 
zorlanmışlardır. Aradan 4-5 ay geçer ve hastalığı 
ilerler, Üstat Akif, İstanbul Beyoğlu'nda Mısır 
Apartmanın loş ve sakin bir odasında son 
günlerini yaşamaktadır. Sevdiği bazı arkadaşları 
zaman zaman kendisini ziyarete gelir, Milli 
Mücadele günlerinden bahisler açılırdı. Sohbet 
İstiklal Marşı'na intikal eder, İstiklal Marşı 
denince hasta yatağında yatmakta olan Mehmet 
Akif'in gözleri büyür ve parlar, yardımcısının 
desteğiyle doğrulur, o günleri anlatmaya başlar, 
“İstiklal Marşı, o günler ne samimi ne heyecanlı 
günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir 
ifadesidir. Istıraplar içinde kurtuluş savaşının 
sonuçlarının beklendiği bir zamanda yazılan o 
marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir 
daha yazılamaz, onu kimse yazamaz, onu ben de 
yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o 
günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değildir. 
O milletin malıdır. Benim Millete karşı en kıymetli 
hediyem budur”. 

İstiklal Marşı, ezelden beri hür yaşayan, kükremiş 
sel gibi bendini çiğneyip aşan, dağları yırtan 
enginlere sığmayıp taşan, yurdun her taşı altında 
kefensiz yatanı, her zerre toprağından şüheda 
fışkıran bir milletin iman dolu bir göğsün şiiridir. 

Bu şiir, alsancaklarda dalgalanan fazilet ve 

Anadolu'nun içlerine kadar yürüdüğü, iç 
isyanların alabildiğince ar�ığı, felaket ve 
ızdırapların ayyuka çıkıp bütünüyle Anadolu 
coğrafyasını kapladığı bir süreçte; İslam şairi 
Mehmet Akif ortaya çıkarak gür ve mert bir sesle 
'korkma' diye başladığı marş, bu ülkenin 
yaralarına merhem olmuş, ülke insanının biten 
umutlarına, azmine, yok olmaya yüz tutan 
inancına verdiği destekle istiklal mücadelesini 
harlandırmış, alevlendirmiş, 'yok oldu, bi�i' 
sanılan bir milletin esare�en kurtulup hürriyetine 
kavuşmasına zemin hazırlamıştır.

Allah'ın Müslümanlara vade�iği kurtuluş ve 
zaferin mutlaka gerçekleşeceğine inanan Mehmet 
Akif, bu inanç ve düşünceyle kelimeleri ilmek 
ilmek örerek İstiklal Marşı'nı yazmış, milletinin 
acılarını, elemlerini, ümitlerini paylaşarak zaferin 
er geç tahakkuk edeceğine milletini inandırmıştır.

Değerli arkadaşlar,

İstiklal Marşı yaygın yanlış anlayışın dillendirdiği 
gibi İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, 
ufukta zafer emareleri henüz görülmediği bir 
aşamasında yazılmış. Başta ordumuz olmak üzere 
bu marşın verdiği dinamizmle İstiklal harbi 
kazanılmıştır. Yalnızca 1 Mart 1921'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde Akif'in yazdığı İstiklal 
Marşı'nın üst üste 4 kez okunması bile milletin 
vekillerinin İstiklal Marşı'nda dile getirilen 
duygulara olan inanca ve özleme ne kadar ihtiyaç 
duyduklarının da bir göstergesidir. İstiklal 
Marşı'nın kabulü sırasında başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet Paşa, 
Hüseyin Avni Ulaş, Ali Şükrü Bey, Hasan Basri 
Çantay, Çolak Selaha�in başta olmak üzere ilk 
meclisteki bütün mebusların; 

Doğacaktır sana vade�iği günler hakkın,

Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın, 

Mısralarına, sıraların önünde, heyecan ve coşku 
içinde her mısrasını ayrı  ayrı  alkışlarla 

5



böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Temennimiz 
toplumumuz tarafından büyük ilgiye mazhar 
olan Mehmet Akif'imizin gerekli bilgiye de 
m a z h a r  o l m a s ı d ı r .  B u n u n  y o l u  d a  b u 
düşünürümüzün hayatını iyice öğrenmek ve 
yazdık lar ın ı  c iddi  b i ç imde  okumak ve 
anlamaktan geçmektedir.

B u g ü n  s a h i l l e r i n d e  d o l a ş ı p  y e t e r i n c e 
anlayamadığımız Safahat külliyatını İnşallah bir 
gün, bütün olarak anlamış ve gençlerimize de 
anlatmış oluruz. Bunun için mütefekkir Akif'i, 
anlamaya çalışırken yaşadığı dönemin şartlarını 
dikkate alarak Meclis kayıtlarında geçen ifade ile 
İslam şairinin düşüncelerini ve yaklaşımlarını 
önceleyerek, onun eserlerini okumaya çalışmak 
hiç kuşkusuz onu anlama yolunda önemli bir 
merhale olacaktır. 

O yüzden yeni nesilleri okuma konusunda 
yönlendirip ruhları şekillendirilmelidir. Okul ve 
müfredat programlarına Safahat için ayrı ders 
saatleri koyarak nesiller bu külliya�a yer alan fikir 
ve düşüncelere uygun olarak yetiştirilmelidir. 
Unutulmasın ki üstat Akif'in dünya görüşünün 
yüksek ve fedakarlıklarla dolu tarihinin 
günümüze yansımış hali anlaşılmış olacaktır. 

Akif, çok boyutlu bir şair ve mütefekkir olarak 
inancıyla düşünceleri ile mücadele hayatıyla 
bugün çocuklarımıza gençlerimize örnek 
gösterebileceğimiz bir rol model şahsiye�ir. 

Arkadaşlarım! Mehmet Akif'in kongremizin ana 
k o n u s u y l a  a l a k a l ı  o l a r a k  m e d e n i y e t 
coğrafyamızın bütününü kuşatıcı yönlerine işaret 
etmek isterim.

Merhum Akif'in babası, bugün Kosova sınırları 
içinde İpek şehrindedir. Annesi ise bugün 
Özbekistan sınırları içinde Buhara'dadır. Akif'in 
şiirlerinde gerçekleştirdiği büyük terkip 
muhtevası anne ve babasının müntesibi olduğu 
coğrafyada adeta sembolleşmektedir. Buhara'da 
doğan Akif'in fikir ve ahlak dünyası Rumeli'nin 

şahamet şahikalarından, hangi çılgın bana zincir 
vuracak diye meydan okuyan, medeniyet denilen 
tek dişi kalmış canavarın hayasızca akınlarına 
karşı kükreyen bir yürekli sestir.

O ses elinden silahları alınan hürriyet ve istiklal 
için dişiyle tırnağıyla boğuşan millete ümitler 
verecek milleti yeis uzaklaştırıp Allah'ın vade�iği 
büyük günlerin, büyük zafer düğünlerinin yakın, 
pek yakın olduğunu söyleyen bir sestir. 

Bu kadar kutsi heyecan ve hisleri, bu kadar ilahi 
nağmeleri başka kim terennüm edebilirdi. Bütün 
bu heyecanları, bu nağmeleri ruhunda duyan ve 
yaşayan en yüksek ve samimi bir belagatle yazan 
Mehmet Akif'ten başka bu destansı şiiri kim 
yazabilirdir. Senelerden beri memleketin 
kederlerini, ıstıraplarını bütün mefahirini 
söyleyen millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel 
bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi.

Değerli arkadaşlar! burada yeri gelmişken bir 
gerçeğe dikkat çekmekte yarar var. Mehmet 
Akif'in yalnızca büyük bir şair, önemli bir 
mütefekkir büyük bir ahlak örneği idealist bir 
münevver şeklinde değerlendirmek ona karşı 
haksızlık olur. O yüzden Akif'i anlamaya 
çalışırken, onu çok yönlü ve derinlikli bir fikir ve 
düşünce adamı ve sanatkar olduğunu dikkate 
almak zorundayız.

Mehmet Akif'in, şair kimliği yanında, fikir 
adamlığı, dava ve cemiyet adamlığı, idealistliği 
gibi çok yönlü bir münevver olmasının yanı sıra 
siyasi görüşleri açısından çok ayrıcalıklı, belirgin 
ve öncü bir yere sahip olduğuna da özellikle 
dikkat etmeliyiz. Bu noktada karşımızda duran 
a s ı l  s o r u n ,  b u  ç o k  y ö n l ü  d ü ş ü n ü r  v e 
sanatkarımızın yeterince anlaşılmamasıdır.

Bugün Akif'imize olan ilgi maalesef bilgi 
seviyesine geçememekte, bilgiyi içermemektedir. 
Bilgiyi içermeyen ilginin en büyük açmazı 
muhatabını tam olarak anlamamaktır. İstiklal 
şairimizi anlama ve kavrama noktasında maalesef 
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Hepinizi muhabbetle bu kongrenin şair ve 
mütefekkir Mehmet Akif'in anlaşılmasına katkı 
yapması düşüncesi ve duasıyla selamlıyorum. 
Hayatında büyük ahlak fazilet ve karakter 
numunesi İstiklal Marşımızın şairi Üstat Mehmet 
Akif'i Rahmetle ve minnetle yad ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selamlıyorum.

sınırlarında İpek'te başlamış ve heyecana 
kavuşarak zirveleşmesi İstanbul'da ve Ankara'da 
milli mücadelenin savaş hatlarında şekillenmiştir. 

Konuşmamın sonunda, tekrar bu güzel ve çok 
anlamlı bulduğum kongreyi düzenleyen, her 
aşamada katkısı olan kongre düzenleme kurulu 
üyeler ini ,  kat ı lan i l im adamlarımızı  ve 
yazarlarımızı içtenlikle kutluyorum. Kongreye 
destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyor, 
katkıları için hepsine teşekkür ediyorum.
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misafir akademisyenlere çok çok teşekkür 
ediyorum, bu beyanda şunu söylemek istiyorum: 
Bugün Mehmet Akif yaşasaydı yeni anayasa için 
ne söylerdi? Bence bu soruyu sormamız lazım 
bugün, Mehmet Akif yaşasaydı yeni anayasa için 
söyleyecekleri prensipler, ilkeler ne olurdu? 
Bizim u�umuzu nasıl çizerdi? 

Elbe�e Misak-ı Milli sınırları savunma ha�ı 
olarak kırmızı çizgilerimiz olarak çok çok önemli 
ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle Mavi 
Vatan dediğimiz ya da Uzay Vatan dediğimiz 
kavramların da artık yeni anayasada ete kemiğe 
bürünmesi gerektiğini hissediyoruz. 

Bu konularda özellikle Osmanlı'nın zayıf düşmesi 
sonrası ortaya çıkan dünya savaşları neticesinde 
Kurtuluş Savaşı'yla tekrar Anadolu topraklarında 
ayağa kalkan Türk milleti, gerçekten başta Kuzey 
Afrika olmak üzere sömürge ülkeleri ve emperyal 
güçler karşısında örnek teşkil edecek bir kurtuluş 
mücadelesi verdi. Bunun önderliğini Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk yaptı ama bunun şiirini, 
bunun destanını, bunun türküsünü Mehmet Akif 
yazdı ve ona nasip oldu. Dolayısıyla yapacağımız 
anayasa, bence Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz 
mücadele gibi bugün başta Türkistan bölgesi diye 
adlandırabileceğimiz Özbekistan başta olmak 
üzere birçok kardeş ve milli anlamda beraber 
olduğumuz ve İslam dünyasına örnek teşkil 
edecektir kanaatini taşıyorum. 

İnşallah bu vazife, aynı zamanda hocam da olan 
Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa 
Şentop Başkanımıza ve onun önderliğinde 
kurulacak olan anayasa komisyonundan çıkacak 
sonuca bağlı olacaktır diye bir iyi niyet 
içerisindeyim ve bu da gerçekleşecektir diye 
düşünüyorum. 

Bu ifadelerle sözlerimi burada bitirmek 
istiyorum. 

Saygılarımla.

PROF. DR. İBRAHİM AYDINLI

AYBÜ Rektörü/Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı

Öncelikle değerli başkanımızın bu kongreye 
gösterdiği yüksek alaka, bu yüce meclis çatısı 
altında hem açılışı hem de kapanışı için gösterdiği 
en yüksek düzeydeki ilgisi gerçekten üniversite 
olarak bizleri çok mutlu e�i. Değerli başkanımızın 
aynı zamanda hukukçu olması hasebiyle bizlerin 
de hocalığını yapmış olması, gerçekten bizlere 
ayrı bir sevinç veriyor. 

Elbe�e konu Mehmet Akif ama farklı bir şeyler 
söylemek gerektiğine inanan birisiyim. Mehmet 
Akif'in özellikle şairliği, yazarlığı, İstiklal 
Marşı'nın müellifi olması, genellikle bu alanlarda 
yapılan araştırmalar ülkemizde birçok defalar 
yapıldı, burada ise İstiklal Marşı ve Mehmet Akif 
T ü r k i ye  d ı ş ı  e t k i l e r i y l e  i l k  d e f a  k o n u 
edinilmektedir. Ayrıca 2021'de yapılan bu 
kongreler serisi ve 100. yıl olması, bize ayrı bir 
ilham kaynağı veriyor diye düşünüyorum. 

Bu günlerde ülkemizin gündeminde yer alan yeni 
anayasa çalışmaları ki, sabahki Türkiye Yazarlar 
Birliği'nin yapmış olduğu çevrimiçi konferansa 
ben de katılmış oldum. Orada başkanımızın giriş 
konuşmasını dinleme fırsatı yakaladım ve o 
konuşmadan gerçekten çok ciddi etkilendim. 

Bu konuda aslında Mehmet Akif sadece bizim 
Milli şairimiz olmaktan çoktan çıkmış ki, biz bunu 
bu kongreye katılan misafirlerden özellikle 
duyuyoruz. Mehmet Akif evrenselliği yakalamış, 
Mehmet Akif dünya insanlığına hitap eden bir 
şahsiyet, abidevi bir şahsiyet haline gelmiş. 
Genellikle insanlar kendi değerlerini çok 
bilmezler, başka insanlar onlara kendilerini 
hatırlatırlar. Bu yüzden ben aramıza değişik 
zamanlarda bu kongrede katılıp katkıda bulunan, 
bizimle aynı duyguları paylaşan ve bizi aşan 
ifadelerle bu betimlemeleri yapan tekrar kıymetli 
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yad e�ik. Yine “Hacı Zeynel Abidin Tagiyev ve 
Ka�as İslam Ordusu” başlıklı  bir toplantı ile 
unutulmaya yüz tutmuş ancak zamanının çok 
önemli bir değeri olan Hacı Zeynel Abidin 
Tagiyev’i şükranla yad e�ik. O’nun ve Ka�as 
İslam Ordusu’nun adsız nice kahramanlarının  
hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da tekrar 
hatırlanmasını ve anılmasını arzu e�ik.  Zira,  
Ka�asya 'daki  b irçok hayır  kuruluşunu 
destekleyen ve 1.Dünya Savaşında Doğu 
Cephesinde esir olan Türk askerlerine büyük 
yardımları olan Hacı Zeynel Abidin Tagiyev’i ve 
“Vefalı Türk Geldi Yine…” diyen Azerbaycanlı 
k a r d e ş l e r i m i z i  a s l a  u n u t a m a z d ı k  v e 
unutmayacağız. 

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği olarak, 
“100. yılında Evrensel Boyutları ile İstiklal 
Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi” bu 
anlamda bizim için ayrı bir önem arz etmektedir.  
20. yüzyılın başında yaşadığımız ayrılma 
döneminde, geniş bir coğrafyada Mehmet Akif 
Ersoy gibi aynı idealleri, gaileleri ve mücadeleyi 
paylaşan ve Türk Milletinin İstiklal mücadelesine 
canı ile malı ile katılan kardeşlerimizin tekrar 
hatırlanması ve milletimize tekrar hatırlatılması 
gerektiğine olan  inancımız bir defa daha 
kuvvetlendi.  

MehmetAkif Ersoy'un; 

“ …Bir zamanlar biz de millet hem nasıl 
milletmişiz,

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.

 Kapkaranlıkken bütün afaki insaniyetin,

 Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin…”  
diyerek tarif e�iği düsturu tekrar milletimize 
hatırlatmaya çalıştık.  İnşallah bundan sonraki 
çalışmalarımızda da Sayın Başkanımızın 
tensipleri ve kurumlarımızın çok değerli 
başkanları ve genel müdürlerimizin önderliğinde 
devam etmek istiyoruz.

AHMET BABA

Tarihdaş Milletler Derneği Başkanı/Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı

Sayın Meclis Başkanımız, Milletvekillerimiz, 
Rektörümüz, Kurum Başkanlarımız ve 28 
ü l k e d e n  t o p l a n t ı m ı z a  k a t ı l a n  d e ğ e r l i 
Hocalarımız, değerli katılımcılar, hepinizi en 
derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, 100. 
yılında Evrensel Boyutları ile İstiklal Marşımız ve 
Mehmet Akif Ersoy Kongresi’ne “Hoşgeldiniz !” 
diyorum.

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği olarak, 
Gönül Coğrafyamıza ait çok sayıda toplantılar, 
s e m p o z y u m l a r ,  p r o j e l e r  ve  f a a l i ye t l e r 
gerçekleştirdik. Bunlardan bazılarını da  Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yaparak 
düzenledik.  

  Biz yüzyıl evvel adeta tespih tanesi gibi 
dağıldığımız bir dönemi yaşadığımızda geride 
çok farklı coğrafyalarda bizim olan, bizimle bir 
olan çok farklı toplulukları bıraktık. Bizler, 
Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği olarak 
bizler, bu 100 yıl evvelki ayrılıkları, kaybe�iğimiz 
bu değerlerimizi ve insanlarımızı tekrar yad 
etmeyi ve hatırlamayı önemsiyoruz.  Ahde vefalı 
bir milletin evlatları olarak bizler, onları tekrar 
vefa ile yad etmek, milletimize hatırlatmak ve 
yeniden bağları güçlendirmek için bazı projeler 
gerçekleştirerek “Şimdi Hatırlama, Vefa ve 
Ş ü k r a n  Z a m a n ı ”  b a ş l ı k l ı  t o p l a n t ı l a r 
düzenlemekteyiz. Bugün yine aramızda bulunan, 
Ali Hamuda Bey’in de katılımı ile (o dönem Libya 
E�af ve Şeria Bakanı idi )  2014 yılında 
Trablusgarp Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl 
dönümünü kutladık. O dönem bizimle olan 
Ahmet Şerif Essenusi, Ramazan Bey Süveyhli, 
Muhammed El Mryad ve Süleyman Baruni'ye 
kadar bizim olan insanların torunlarını 
Türkiye'ye davet ederek o bölgeyi yani Afrika'yı 
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Burdur Milletvekili olarak görev yaptığı bu Gazi 
Mecliste, böyle geniş bir katılımla gönül verdiği 
coğrafyalardan gelen dostlarımızla Mehmet 
Akif’in fikirlerini anmamızın ayrıca önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Mehmet Akif’in 
dertlerini dert edindiği, geniş bir coğrafyadan 
gelerek İstiklal Marşımızın yazılışının ve 
kabulünün 100. Yılında bizlerle beraber olan 
akademisyenlerimize ve gönül dostlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Bu, sempozyumun en büyük 
faydası da konferansa katılan gönül dostlarımızın 
çok farklı yönlerden Mehmet Akif Ersoy’u 
anlatmaları oldu. Ayrıca, Lübnan’dan ve Irak’tan 
toplantımıza iştirak eden hocalarımızın Mehmet 
Akif’ i  ve İst iklal  Marşımızı  ülkelerinde 
öğrencilerine ve herkese anlatacaklarını ifade 
etmeleri bizleri ayrıca mutlu e�i. Toplantımıza, 
uzak coğrafyalardan   katılan tüm gönül 
dostlarımızın ülkelerinde Mehmet Akif Ersoy’un 
düşüncelerini  ve İstiklal Marşımızın anlam ve 
önemini burada edindikleri farklı yönleri ile 
birlikte anlatmayı planladıklarını görüyor ve 
mutlu oluyoruz.   

Bizler Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği 
olarak, geniş gönül ve kültür coğrafyamızda ki 
mümtaz ve mümeyyiz şahısları ve kardeşlerimizi 
“ şimdi hatırlama, vefa ve şükran zamanı…” 
başlıklı toplantılarımızla anmaya ve anlatmaya 
devam edeceğiz.

Bu fırsatı bizlere verdiği için TBMM Başkanımız 
Sayın Mustafa ŞENTOP Hocamıza teşekkürü bir 
borç biliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, 
desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na, Telif Eserleri Genel Müdürlüğü’ne, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansına, Dil ve Tarih 
Üst Kurulu’na ,  Düzenleme Kurulumuza ve 
emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara 
teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza bir defa 
daha  en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi 
sunuyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.

Bizler, Mehmet Akif Ersoy’un sadece Türkiye’de 
y a ş a y a n  i n s a n l a r ı n  d e ğ i l  t ü m  g ö n ü l 
coğrafyamızdaki insanların bir değeri olduğuna 
inanıyoruz. Zira Ersoy İstiklal Marşında                           
“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” 
derken sadece Anadolu’da istiklal mücadelesi 
veren Türk Milletine değil, emperyalist dünyaya 
meydan okuyan tüm halklara seslenmekteydi.  
Türkistandan, Hind alt  kıtasına, oradan 
Ortadoğuya, Afrika’ya ve Balkanlara, ulaşan bu 
“Korkma!” nidası gönül coğrafyasında ki tüm 
mazlum ve mustazaf halklara cesaret veriyordu.  
Süleymaniye Kürsüsünde, dostu Abdurreşid 
İbrahim Efendi ile mülahazalarını bize anlatan 
Mehmet Akif, Alem-i İslamın o günkü durumuna 
feryad ederek ; 

“...Boğuyor âlem-i İslâm’ı bir azgın fitne,

Kıt’alar kaynayarak gi�i o girdâb içine!

Mahvolan âileler bir sürü ma’sûmundur,

Kalan âvârelerin hâli de ma’lûmundur.

Nasıl olmaz ki? Tezelzül veriyor Arş’a enîn!

Dinsin artık bu hazin velvele yâ Rab!

—  Âmin! ..”

diye dualar ediyor ve  Necid Çöllerinde Şerif 
Ahmed Es-Senusi ile birlikte milleti vahdete 
çağırıyordu. Binbir zorluklarla çıkartmaya 
çalıştığı “Sebilürreşad Mecmuası” ile tüm gönül 
coğrafyasında olup bitenleri milletimize 
anlatmaya gayret ediyordu. 

 Bu gün bizler, 100. yılında Evrensel 
Boyutları ile İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif 
Ersoy Kongresi ile,  O’nun çilesini çektiği 
vahdetin ve kardeşliğin güzel bir örneğini 
göstererek 28 ülkeden 63 bildiri ile O’nu ve 
eserlerini anıyoruz. İnsanlık adına ve İslam adına 
derdi olan Mehmet Akif Ersoy’un sadece 
ülkemizde değil geniş coğrafyalarda da tekrar 
anılmasını çok önemli görüyoruz. Kendisinin de 



yapma şansı bulmaktayız. Sadece bu kongrede 
değil, Türkiye'nin her konudaki meselelerine 
incelik ve hassasiyetle yaklaşan ve ele aldığı her işi 
titizlikle yapan Başkanımızın, Türkiye siyasetinde 
olması gerçekten bizler için çok önemli bir şanstır. 
İfade etmem lazım ki; kongrenin olmasını 
kendi ler in in  Zat - ı  Al i ler ine  borç luyuz. 
Kendilerine minnet ve şükranlarımı bütün 
katılımcılar adına arz ediyorum ve iyi ki varsınız 
diyorum

Ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Sn. Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya ve 
Tarihdaş Milletler Derneği Bşk. Sn. Ahmet 
Baba'ya; ana destekçilerimiz T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı TİKA'ya, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü'ne, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Kısaca INCSOS kongre geleneğinden bahsetmek 
istiyorum. 

Kongremizin ilki İspanya/Endülüs'de 12 ülkeden 
toplam 245 bildiri ile Malaga'da;

İkincisi Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi 
ve Al-Kuds Üniversitesi ile işbirliği içinde 553 
bildiri sunularak Filistin/Kudüs'te;

Üçüncüsü, 310 Akademisyen, 8 alt sempozyumda 
348 bildiri ve toplamda 400 kişi katılımı ile 
Özbekistan/Buhara'da;

Dördüncüsü, 11 ülkeden katılımcı ve 247 bildiri ile 
Romanya'da; 

Beşincisi, 343 bildiri ve 14 ülke katılımcısıyla 
Kuzey Makedonya/Üsküp'te icra edilmiştir.

İfade edilmelidir ki INCSOS'un konsepti salt 
b i l imsel  faa l iyet ler  yürütmek deği ldir . 
Konseptimizin ana amaçlarının başında; derin 
bağlarımızın olduğu kültür coğrafyamızın 
bölgelerinde akademik, kültürel ve toplumsal 
yakınlaşmalara imkan hazırlamaktır. Diğer tüm 
kongrelerde olduğu gibi; bu kongrede de ikili 

PROF. DR. ÖZCAN GÜNGÖR

AYBÜ Öğretim Üyesi/Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı

TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. M. Şentop'un gayret 
ve takibiyle TBMM'nin aldığı karar neticesinde 
2021 yılı, bağımsızlık marşımızın yazılışının 100. 
Yılında “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. 
Bu karar çerçevesinde İstiklâl Marşı'nın önemini 
daha iyi kavramak ve Mehmet Âkif Ersoy'u 
anmak/anlamak amacıyla düzenlenen  bu 
kongrede İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile 
ilgili konuların evrensel boyu�a ele alınması, 
Türkiye dışındaki etki ve yazının sosyal bilimlerin 
tüm unsurlarıyla beraber değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu kongre çok zor şartlar altında paydaşların 
ciddi gayret ve emekleriyle vücuda geldi. Bilhassa 
salgın nedeniyle yaşanılan zorluklar her konunun 
birkaç defa gözden geçirilmesine sebep oldu. 
Kendisine davet gönderilen ancak akademik 
nitelikleri sebebiyle bildirileri kabul edilemeyen 
veya burada olmak istediği halde salgından 
dolayı aramızda olamayanlarla birlikte şükür ki 
şu anda; 28 ülkeden 63 akademisyenin katılımıyla 
tam anlamıyla uluslararası ve Mehmet Akif 
özelinde de ilk olan bir kongreyi tamamlamış 
bulunmaktayız. 

Böylesi önemli ve kıymetli bir ürünün ortaya 
çıkmasında çok değerli katkıları olan Türkiye'nin 
kamu kurumlarının yanında;  bu güzide 
çalışmanın meydana gelmesinin esas faili ve 
mimarı Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanımız 
Sn. Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP'tur. İşin başından 
sonuna kadar katkılarını bizlerden esirgemeyen 
Meclis Başkanımız, çok yoğun diplomatik ve 
siyasi gündemlerine rağmen teklifimize teveccüh 
buyurarak bu işi himayelerine alıp, kongremizin 
yapılabilmesine imkân sağlamışlardır. Onun 
rehberliğinde ve öncülüğünde önümüz açıldı ve 
bundan dolayıdır ki; şu anda böylesi bir kongre 
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yaşamın kavşak noktasında bir Alim, bir Mücahit, 
Arif bir tavırdır. Sorgulama ve arayış içinde 
devam eden bir dönemin tanığı, yaşadığı devrin 
derinliğidir; kavşak noktalarının hem şahidi hem 
de eyleyenidir.

Kongrenin çok güzel tespit, değerlendirme, öneri 
ve sonuçları olmuştur. Bunlar değerlendirme 
kitapçığında bulunmaktadır. Ayrıca kongrenin 
özet ve bildirileri yayınlanmış ve prestij kitap için 
de çalışmalara başlanmıştır. Kongrenin bilhassa 
kültür coğrafyamızın bütün ülke ve şehirlerinin 
medyalarında yankılanmış olması sevindiricidir. 
Bunlardan bazılarına yine bu kitapçıkta yer 
verilmiştir. Katılımcıların akıl, bilim ve duygu 
yüklü sözleri de değerlendirilmiştir. 

Bu vesileyle tekrar kongreyi himaye ederek millet 
ve kültür varlığımızı bir karede buluşturmaya 
imkan veren Sayın Meclis Başkanımıza ve elbe�e 
destekleriyle kongreyi gerçekleştiren Rektör ve 
Dernek Başkanımıza ayrıca bütün katılımcı 
h o c a l a r ı m ı z a  d ü z e n l e m e  k u r u l u  a d ı n a 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

işbirliği protokolleri, karşılıklı değişim program 
anlaşmaları ve ortak projeler akademisyenlerle 
görüşülmüş ve böylelikle ilk adımlar atılmıştır. Bu 
bağlamda Endülüs'te başlayan süreç Kudüs, 
Buhara, Romanya ve Üsküp ve nihayet şimdi 
Ankara'da devam etmiştir. 

Merhum Akif'in çok isabetle vurguladığı 
yüreklerin birlikte atması ve dağılan dirliğin 
yeniden toplanması amacı INCSOS'un temel 
gayesidir;

“Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa; 

Eğer o his gibi tek bir de gayeniz varsa; 

Düşer düşer yine kalkarsınız, emin olunuz… 

Demek ki birliği temin edince kurtuluruz. 

O halde vahdete hail ne varsa çiğneyiniz… 

Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?”

İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. 

Ağacın kökü mademki derindir cidden, 

dalı kopmuş, ne olur gövdesi gitmiş, ne zarar o, 

bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar, 

yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza; 

yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

Mehmet Akif; 19. asırda İstanbul'da doğmuş, 
gözünü Balkanlarda açmış, 20. Yüzyılda yaşamış 
Türkistan ve Arap dünyasında pek çok iz 
bırakmış, gayret etmiş, Milletin birliğinin temini 
için çok temiz ve doğal bir mücadele yürütmüş ve 
nihayet 21. Yüzyılda bıraktığı emanet ve 
mesa j lar ın ı  da  omuzlar ımıza  kut lu  b i r 
sorumluluk olarak yüklemiştir. 

M e h m e t  A k i f ' i n  y ü z ü n e  b a k t ı ğ ı m ı z d a 
gördüğümüz derin ve anlamlı çizgilerde sadece 
Rumeli'nin, Mısır'ın, Necid'in, Ka�asya'nın, 
Buhara'nın gür havasını değil aynı zamanda inanç 
ile yoğrulmuş güçlü bir eda bulmamız da 
mümkündür. Hasılı Akif, inançla yoğrulmuş bir 
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Kongre, 30 Eylül'de TBMM Konferans salonunda 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 
iştiraki ve konuşmasını müteakiben kapanış 
oturumu ile sona ermiştir. 

TBMM Başkanı  Mustafa  Şentop,  TBMM 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış 
konuşmasında şunları söylemiştir:

"Mehmet Akif'i yalnızca büyük bir şair, önemli bir 
mütefekkir, büyük bir ahlak örneği, idealist bir 
münevver şeklinde değerlendirmek ona karşı 
büyük haksızlık olur.

Mehmet Akif', şair ve mütefekkir olarak, milletin 
milli değerlerini temsil eden mümtaz bir 
şahsiye�ir. 

Mehmet Akif, bütün hayatını inancı ve düşüncesi 
uğruna vakfeden, inandığı değerleri yaşamaya, 
tebliğ etmeye, o uğurda hayatını mücadeleye 
hasretmiş bir şahsiye�ir. Millet olarak Mehmet 
Akif gibi düşüncesiyle, yaşantısıyla, sanatıyla 
örnek olan güzide bir şahsiyete sahip olduğumuz 
için ne kadar iftihar etsek azdır. Çünkü o 
inandığını tam olarak yaşayan, her şeyini dini ve 
milleti için feda eden yüksek karakterli bir ahlak 
ve fazilet örneğidir.

Bu büyük şair ve mütefekkirimiz, Osmanlı 
Devleti'nin çöküş ve çözülüş sürecinde Balkan 
Savaşları'nda, akabinde gelen I. Dünya Savaşı'nda 
ve Milli Mücadele yıllarında gerek eylemleriyle, 
gerek cami kürsülerinde verdiği vaazlarla  ve 
gerek milletimize dinamizm katıp coşturan 
şiirleriyle ve gerekse yazdığı yazılarla destansı bir 
mücadele vermiştir.

Ülkesi ve milleti için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmamış, bu uğurda makam ve mevkiden 
vazgeçip, çoluk çocuğunu dahi terk edip 
ülkesinin kurtulması için TBMM'de mebus olarak 
görev almış ve yine TBMM'nin bünyesinde 
oluşturduğu İrşad Heyeti'nde yer alarak, 
Anadolu'yu adım adım dolaşarak her türlü 
fedakarlığı yapmış, cephelerde askerlerimizi 

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de kabul edildiğinde 
sadece bağımsızlığın sembolü değil aynı 
zamanda Millî Mücadele etrafında birleşen ve 
esareti her halükârda kabul etmeyen Türk milleti 
için düşmana karşı mücadele etmede motivasyon 
kaynağı olmuştur. Meclis'te başlayan bu heyecan 
tüm ülke sathına dalga dalga yayılmış ve aradan 
geçen bir asır, İstiklal Marşı'nı çok daha da anlamlı 
hale getirmiştir. Çünkü O, 20 yy'dan ,21.yy'a  tüm 
ülkeyi ve milleti aynı ideal ekseninde kuşatan 
millî bir mutabakat metni olarak varlığını 
sürdürmeye muvaffak olmuştur

TBMM'de tüm partilerin ortak imzasıyla 2021'in 
İstiklal Marşı'na hasredilmesi de bunun bir 
tescilidir. Bu amaçla var olan çalışmalardan farklı 
olarak ilk defa TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOP'un himaye ve destekleriyle 6. 
INCSOS -“100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla 
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” kongresinin 
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu kongrede 
Akif ve İstiklal Marşı ilk defa sadece Türkiye dışı 
etkileriyle akademik bir çalışmaya konu 
edinilmiştir. Kongre, TBMM, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi ve Tarihdaş Milletler Derneği 
organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TİKA ve Türk 
Tarih Kurumu destekleriyle icra edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un” İstiklal “ve “Korkma” 
fikrinin evrenselliği etrafında şekillenen kongre, 
28 ülkeden 61 iştirakçinin katılımı ile 27-30 Eylül 
2021 tarihleri arasında AYBU Etlik Yerleşkesi Milli 
İrade Salonunda gerçekleştirilmiştir. Kongre 
açılış ve teşekkür konuşmalarında, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Aydınlı, Tarihdaş Derneği Başkanı 
Ahmet Baba, Kongre Düzenleme Başkanı Prof. 
Dr. Özcan Güngör, Kongre düzenleme heyeti 
üyeleri Prof. Dr. Selma Yel, Prof. Dr. Yakup 
Civelek ve Doç. Dr. Mahmud Kaddum günün 
a n l a m  ve  ö n e m i n e  i l i ş k i n  k o n u ş m a l a r 
yapmışlardır.
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“emperyalizme karşı bir olmada” Korkma! ifadesi 
ile hatırlatmak olmuştur. Gönül coğrafyası ile 
kastedilen dini ve milli tarihi bağlarla ünsiyet 
teşkil e�iğimiz coğrafya olup, kültürel coğrafya 
ise yakın komşuluk ya da tarihi süreç içinde aynı 
devletin çatısı altında olmanın getirmiş olduğu 
yakınl ık  kas tedi lmektedir .  Söz  konusu 
coğrafyanın 21.Yy'da artan stratejik önemi 
düşünüldüğünde bu tür çalışmaların niçin çok 
daha önemli hale geldiği anlaşılacaktır

Kongrenin oturumları AYBU ve Tarihdaş Milletler 
Derneği youtube kanallarından canlı olarak 
verilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, 
kongrenin kapanış oturumu TBMM'nin resmi 
web sitesi ve youtube sayfasından canlı olarak 
yayınlanmıştır. Oturumlarda aynı anda üç dilde 
(Türkçe,  Arapça ve İngil izce) simültane 
tercümeler yapılmıştır.

Kongre için konuya has çalışmaları olan 93 bilim 
insanı davet edilmiş, gelen özetlerin niteliğine 
göre 61 adet bildiri kabul edilmiştir. Kongre çok 
geniş katılımlı uluslararası niteliği ile dikkat 
çekmektedir. Kongreye katılan bilim insanlarının 
ülkeleri: Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Çad, 
Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, 
Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, 
Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tataristan, Tunus, 
Türkiye, Ukrayna ve Ürdün'dür. Her bir katılımcı 
gerek ülkemiz hakkında ve gerekse de gelecekte 
olabilecek bilimsel çalışmalarla ilgili son derece 
olumlu düşüncelerle veda etmiştir.

Konferans katılımcıları, konferans öncesi, Türkiye 
Cumhuriyet i  Kurucusu Mustafa  Kemal 
Atatürk'ün Anıt Mezarı, Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi ve Millet Camiini, Mehmet Akif 
Ersoy'un evini, Birinci  Büyük Millet Meclisini ve 
Ankara'daki diğer kültür anıtlarını ziyaret 
etmişlerdir.

Kongre programı, özet bildirileri ve bildiriler 
kitabı  adresinde yayınlanmıştır. www.incsos.org

yüreklendirici, mücadele azmini kuvvetlendirici 
konuşmalar irad etmiş, her türlü zorluğun 
üstesinden gelmiş, halkı milli mücadeleye 
yönlendirmiş, yazdığı şiir ve yazılarla, yaptığı 
vaaz ve konuşmalarla milli mücadele aleyhine 
oluşturulan menfi propagandalara set çekmiş ve 
milletimizin istiklalinin, marşını yazarak 
mücadelesini taçlandırmıştır.

Ülkenin en yeisli günlerinde, Yunanlıların 
Anadolu'nun içlerine kadar yürüdüğü, iç 
isyanların alabildiğince ar�ığı, felaket ve 
ızdırapların ayyuka çıkıp bütünüyle Anadolu 
coğrafyasını kapladığı bir süreçte; İslam şairi 
Mehmet Akif ortaya çıkarak gür ve mert bir sesle 
'korkma' diye başladığı marş, bu ülkenin 
yaralarına merhem olmuş, ülke insanının biten 
umutlarına, azmine, yok olmaya yüz tutan 
inancına verdiği destekle istiklal mücadelesini 
harlandırmış, alevlendirmiş, 'yok oldu, bi�i' 
sanılan bir milletin esare�en kurtulup hürriyetine 
kavuşmasına zemin hazırlamıştır.

Allah'ın Müslümanlara vade�iği kurtuluş ve 
zaferin mutlaka gerçekleşeceğine inanan Mehmet 
Akif, bu inanç ve düşünceyle kelimeleri ilmek 
ilmek örerek İstiklal Marşı'nı yazmış, milletinin 
acılarını, elemlerini, ümitlerini paylaşarak zaferin 
e r  g e ç  t a h a k k u k  e d e c e ğ i n e ,  m i l l e t i n i 
inandırmıştır”.

M. Akif, dünya durdukça "İstiklal Marşı" ve 
"Safahat" ile evrensel boyu�a insanlığın vicdanına 
hitap ederek aklın ışığında doğru yolu işaret 
etmeye devam edecektir. Bu amaca yönelik 
düzenlenen kongre "Kültür Coğrafyamızı" 
zenginleş t i rerek  daha  güç lü  i l i şk i ler in 
g e l i ş t i r i l m e s i n e  v e s i l e  o l a c a k t ı r  d i y e 
düşünülmektedir.

Bu nedenle kongrenin asıl amaçlarından birisi de 
kültür coğrafyası ve gönül coğrafyasından gelen 
konuklara Akif'in evrensel boyu�aki mesajlarını 
hatırlatmak, 21.yy'da ülkemizin de içinde 
bulunduğu bu coğrafyada istiklalin önemini 

http://www.incsos.org
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İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en yaygın 
dillere çevirmek, böylece daha fazla İslami ve 
gayri İslami halklar da öğrenebilecektir. Şimdiye 
kadar nitelikli tercümelerin azlığı ve sorunları 
kongre boyunca akademisyenler tarafından dile 
getirilmiştir. Küresel düzeyde saygınlık için 
bunun şart olduğu anlaşılmaktadır. 

3- Eğitim, ahlak, değerler, vatanseverlik ve 
hizmetine bağlılık alanlarında yapılacak çalışma, 
araştırma ve literatüre verilmek üzere uluslararası 
edebiyat ve kültür ödüllerine benzer şekilde 
“Mehmet Akif Ersoy” adında uluslararası bir ödül 
oluşturmak, İslami kişiliği inşa etmeyi amaçlayan 
edebi ve kültürel alanlarda da verilmesi 
önerilmektedir. Ödül'ün ayrıca, hayatları 
boyunca İslam milletinin hizmetinde, İslam 
dünyası halkları arasındaki yakınlaşma ve birlik 
içinde önemli bir rol oynayan şahsiyetlere 
verilerek tanıtım ve rol modelliğin pekiştirileceği 
düşünülmektedir. 

4- Mehmet Akif Ersoy adına hakemli 
bilimsel bir dergi mümkün olmasa da en azından 
yüksek taranırlık ölçüsüne sahip ülkemizdeki 
dergilerden birinden özel sayı çıkartılması teşvik 
edilmelidir. 

5- Kongre sonunda ortaya çıkacak prestij 
kitapların farklı dillere de tercüme e�irilerek 
üniversitelere, araştırma merkezlerine ve 
a r a ş t ı r m a c ı l a r a  d a ğ ı t ı m ı n  y a p ı l m a s ı 
sağlanmalıdır. 

6- Proje bazlı araştırmacıları, Mehmet Akif 
Ersoy ve etkisi hakkında bilimsel proje ve 
çalışmalar yazmaya teşvik edilmelidir. 

7- Şahıs bazlı değil resmi ve küresel düzeyde 
“Mehmet Akif Ersoy”  elektronik platformunun 
kurulması ve üzerinde çalışılması ve mevcut 
çalışmaların tamamının ve geçmiş verilerin 
tamamı araştırmacılara sınıflandırı larak 
hizmetine sunulması gerekmektedir 

Bu aşamadan sonra prestij kitabı hazırlıkları da 
tamamlanmak üzeredir. Bu haliyle kongre 
projesinde dile getirilen amaçların hemen 
tamamının karşılandığı, basın ve yayınca çok 
ciddi etkiler uyandırdığı ve kamuoyu nezdinde 
uluslararası niteliği ve geniş katılımcıları ile 
dikkat çektiği görülmüştür. 

Kongrede Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından 
kongreye katkı sunan T.C. KTB Telif Hakları 
Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, TİKA Başkanı 
Serkan Kayalar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
K u r u m u  B a ş k a n ı  P r o f .  D r .  M u h a m m e t 
Hekimoğlu'na başarı plaketi verilmiştir. Ayrıca 
kongrede üç dalda akademik ödüller verilmiş 
olup, Yılın Araştırmacısı, Prof. Dr. Kerim Şükürov 
(Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Tarih 
Enstitüsü), Yılın Genç Araştırmacıları: Saffet Alp 
Yılmaz (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi), 
Besir  Nezir i  (BIRK Is lam Araşt ırmalar ı 
Enstitüsü/Arnavutluk) ve Yılın Bilime Katkı 
ödülü Prof. Dr. Raafat M. Raşid El Mikati (Tripolu 
Ü n i v e r s i t e s i ,  L ü b n a n )  ö d ü l e  u y g u n 
bulunmuşlardır.

Kongrede katılımcı akademisyenlerden gelen 
teşekkür doğrultusunda şu dilekler ön plana 
çıkmıştır.

1- Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, biyografisi, 
edebi, şiirsel, eğitim ve yurtsever yaşamının çeşitli 
yönleri, hayatını ve ulusal ve eğitimsel rolünü 
tanıtmak için daha ciddi çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğundan, Türkiye'de sadece ulusal 
düzeyde değil, aynı zamanda kültür coğrafyası ve 
İslam dünyası düzeyinde daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır. Nitekim o vatanseverlik ve 
yenilenmede İslam dünyasının bir sembolünü 
temsil etmekte olup, biyografisini ve hayatını 
incelemek, onu yeni nesiller için bir rol model 
yapmaktadır. 

2- Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini, İslam 
dünyasında en yaygın diller olduğu için Arapça, 
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Türkiye'nin kültür ve gönül coğrafyasından gelen 
katılımcıların teşrifi ile gerçekleşen bu bilim 
şenliği ile Mehmet Akif Ersoy'un ilgili ülkeler ve 
halklarınca çok daha iyi tanınmasının sağlanacağı 
ve  evrense l  boyu�a  bar ı ş  ve  i s t ik la l in 
k o r u n m a s ı n a  y ö n e l i k  ye n i  ç a l ı ş m a  ve 
o r g a n i z a s y o n l a r ı n  t e ş k i l  e d i l e c e ğ i n e 
inanılmaktadır.  Davetli  akademisyenler, 
programın sonunda böyle güzide bir programa 
katılmalarından duydukları mutluluğu ifade 
etmişler, başta Sayın TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop'un şahsında olmak üzere bu 
faaliyeti destekleyen   Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilgili kurumlarına teşekkürlerini sunmuşlardır.

8- Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın 
anılması yıllık bazda en üst düzeyde planlanarak 
Ü n i v e r s i t e l e r  v e  i l g i l i  k u r u m l a r 
görevlendirilmelidir.

9- Türk İstiklal Marşı'nın en iyi şiirsel çevirisi 
için uluslararası bir yarışma başlatarak en azından 
en yaygın dillere Arapça, İngilizce, Rusça vb. 
çalışmalar yapmak tavsiye edilmektedir. 

Kongre katılımcılarının önceden biletlerinin 
alınması yerine kendilerinin biletlerini almalarını 
sağlayarak ülkemizde ödemelerin gerçekleşmesi 
olası ihmale dayalı iptalleri önleyecektir. Nitekim 
benzeri bir problem yaşanacakken başka yollarla 
telafi edilerek önlenmiştir. 



BAZI KATILIMCI AKADEMİSYEN GÖZLEMLERİ

6. 2021
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seçkin hocalar grubunu tanıdım. Konferansın 
yüzleri çeşitliydi, ancak hepsi bilimin çıkarına 
dürüstlük ve sıkı çalışma ile karakterize edilmişti. 
Organizasyon komitesinin tamamı bütün 
gayretle herkese yardımcı olmak için her şeyi 
düşünmüş ve başarmışlardı. Yetkililerin ayrı ayrı 
millet ve topluluklardan gelenlere karşı 
gösterdiği aşırı hassasiyet ve eşit muamele harika 
bir görüntüydü. Akif'e rahmet olsun…

Başta çocuğumun rahatsızlığı olmak üzere 
gerçekten koşullar katılmam için uygun değildi 
ama katıldım çünkü (korkmadım)!! 

Prof. Dr. Nada Maraachli 

(Lübnan)

Ne şartlar ne de olaylar konferansa gelmeme izin 

vermiyordu ama Cenab-ı Hak katılmamı ve görevimi 

tamamlayıncaya kadar kalmama imkan verdi ve o 

insanların bir araya getirilmesini sağlayan çok 
önemli bir çalışma oldu. Bu kongre sebebiyle 
bizim yakanın Mazlumları sayılan insanı bizim 
yakanın mensupları olarak Türkiye'yi daha iyi 
tanımalarına ve Mehmet Akif'in fikirlerini daha 
iyi anlamalarına katkı yapan faaliyet  olduğunu 
düşünüyorum. 

Sebilürreşat'ın kapsam alanına giren coğrafyayı 
Ankara'da görmek nasip oldu.

Prof. Dr. Nazım Elmas 

(Türkiye)

Kongremizin en güzel tarafı bütün Türk İslam 

dünyasından geniş bir katılımın olmasıdır. 

Mehmet Akif'in bizim yakanın insanları dediği o 



20

gönülden ve yürekten sahip çıkmalarıydı. Bunu 
Mehmet Akif'i anarken veya İstiklal Marşı'ndan 
bir mısra okunurken hissediyordunuz. Göz göze 
geldiğinizde aynı amaç uğruna kalplerinizin 
çarptığını görüyordunuz. 

Ha�a Mehmet Akif'i; yürekten gelen bir coşkuyla 
h e p  b i r  a ğ ı z d a n  M u h a m m e t  A k i f  d i ye 
seslendirmeleri görülmeye değerdi. 

Kısacası İstiklal Marşı, bir asır sonra Türkiye 
Cumhuriyeti'nin millî bir mutabakat metninden 
tarihî coğrafyaya doğru açılan kültürel bir metne 
dönüşüyordu. 

B u g ü n  k o n g r e m i z e  k a t ı l a n  k ı y m e t l i 
misafirlerimiz artık 100 yıl önce atalarının dostu 
Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'nı kalplerine 
hasrederek ülkelerine döneceklerdi. 

Artık onlar Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'nı anan 
yazılar yazacaklardı. Buna öncülük edeceklerdi. 

Bu vesileyle kendilerine ve hassaten bu kongrenin 
düzenlenmesinde büyük katkısı olan Meclis 
başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'a 
minne�arlığımızı sunmak isterim.

Prof. Dr. Zeki Taştan 

(Türkiye)

Kongreden Kalanlara Bir Katkı!

Bu vesileye düzenlediğimiz Evrensel Boyutlarıyla 
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Kongresi, bize çok 
önemli bir gerçeği gösterdi. Millî Mücadele'de 
İstiklal Marşı'nın maneviyatı etrafında toplanan 
Müslüman milletler aradan geçen yüz yılda 
sadece bu topraklardan kopartılmamış bizi biz 
yapan değerlerden de uzaklaştırılmıştı. 

Bundan bir asır önce İslam coğrafyasının 
uyanması, birlik ve beraberlik için mücadele eden 
ve kendini bu uğurda feda eden, yayınladığı 
dergileri birçok Müslüman devletlere ulaşan 
Mehmet Akif, şimdiki zamanda unutulmuştu 
veya unu�urulmuştu. Belki Mısır tanıyordu ama 
Filistin yakın zamana kadar Mehmet Akif'i 
bilmiyordu. Çad birkaç yıl öncesine kadar onu ve 
İstiklal Marşı'nı tanımıyordu. 

Özbekistanlı yazarlar, ancak 1990'lı yıllardan 
sonra yani bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
İstiklal Marşı'nı kendi dillerine çevirmiş ve tahlil 
etmişti. Bu kongrede sunulan birkaç tebliğ bize 
bunları gösterdi. Bu yönüyle bile oldukça 
önemliydi toplantı ama asıl önemli olan bugün 
gelen misafirlerimizin, yani bir asır önce Osmanlı 
Devleti'yle gönül birliği eden ülkelerin çocukları, 
İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif'i anarken ona 
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mutlu oldum. Allah Türkiye'yi ve Türk milletini 
korusun, şan ve şereflerini artırsın. 

Sayın TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
çok büyük ve güzel salih amele vesile olduğu için 
teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Souad Miskin 

(Fas)

Elimde olmayan sebeplerle çok sevdiğim 
Türkiye'ye ve Mehmet Akif kongresine uzaktan 
katılmak zorunda kaldım. Bedenen katılamadım 
ama ruhen bütün anlarıyla online takip e�im ve 
bildirimi sundum. Her türlü şartlar düşünülmüş 
ve tedbirler alınmış harika bir organizasyondu. 

Gönlüm orada olmadığı için buruktu ama Mehmet 
Akif Ersoy ve onun yüksek kişiliği anıldığı için çok 

toplumda ekonomik ve sosyal sisteminin 
güçlendirilmesinde manevi değerlerin rolü 
büyüktür .  Bu  değer le r in  o luşmas ında , 
dönüşmesinde ve yeniden şekillenmesinde en 
etken kişilerden biri sanatçılardır. Bunu, Mehmet 
Akif Ersoy'un kendi ifadesiyle desek, “Milletin, 
memleketin böyle sefil olmasının tek sebebi, 
aydınların olaylara seyirci kalışıdır…” O yüzden 
ülkenin aydınları toplumda yaşanan ekonomik ve 
sosyal olaylara seyirci kalmamalı, onun gelişimi 
için elinden geleni yapmalıdırlar. Biz ise yine 
aydınlar olarak, farklı bölgelerde, özellikle Türk 
coğrafyasında yaşayan aydınların, sanatçıların 
eserlerini incelemeliyiz. Onların düşüncelerinin 
araştırılması ve öğrenilmesi önceki dönemi 
anlamakla beraber, geleceğin daha doğru şekilde 
planlanmasına yardımcı olacaktır. 

Bunun için Türk dünyası aydınlarının ortak bir 
kurumunun oluşturulmasını öneririm. Ha�a 
bunu bu kongrede yaparsak daha isabetli olur 
düşüncesindeyimdir.

Bir daha Kongre Düzenleme Kuruluna teşekkür 
eder, yine bir arada olmak dileğiyle saygılarımı 
sunarım

Selam ve Saygılarımla 

Doç. Dr. Mubarız Mammadli 

(Azerbaycan)

Başta TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
Bey'e, Gazi Üniversitesin'den Prof. Dr. Selma Yel, 
AYBÜ'den Prof. Dr. Özcan Güngör, Tarihdaş 
Milletler Derneği genel başkanı Ahmet Baba, 
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı olmakla 
saygıdeğer akademisyenlere ve kongrenin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere böyle güzel ve 
verimli bir kongre düzenledikleri, bu kongreye ev 
sahipliği yaptıkları için içten şükranlarımı 
sunarım. Ayrıca kongreye katılan kültür ve gönül 
coğrafyasından olan saygıdeğer akademisyenlere 
de katıldıklarından ve güzel sunumlarından 
dolayı şükranlarımı sunarım. 

Sanırım bu gibi yüksek düzeyde yapılmış ve 
verimli kongrelerin yapılması hem ilmi açıdan, 
hem de ilmi ilişkiler açısından çok önemlidir. Her 
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Mustafa Şentop'a kongreyi düzenleyenlere davet 
için, mükemmel organizasyon için, güzel 
program için çok teşekkür etmek istiyorum.  

Sayın Prof. Selma Hocaya, Sayın Prof. Özcan 
Hocaya, Sayın Doç. Dr. Mahmud Hocaya çok ve 
çok teşekkürler ediyorum, siz hepiniz her zaman 
bizimleydiniz, yardım e�iniz, desteklediniz, size 
en derin şükranlarımı sunarım. 

Mehmet Akif'i hem anla�ık hem öğrendik, 
kültürlerimizi, milletlerimizi yakınlaştırmanın ve 
istiklal üzere korkmadan yürümenin yollarını 
talim e�ik. 

Dr. Öğr. Üyesi Milyausha Gaynanova 

(Tataristan)

İyi günler kıymetli organizatörler ve kongre 
katılımcıları!  Her şeyden önce bize böyle bir 
imkan verdiği için TBMM Başkanı Prof. Dr. 

H a s s a t e n ,  P r o f .  D r .  M u s t a f a  Ş e n t o p 
hocabaşkanımıza, Selma hocam başta olmak 
üzere ve organizasyon başkanı Özcan hocaya ve 
diğer kurullardaki hocalarımıza çok teşekkür 
ederim... 

Allah Türkiye'yi korusun... 

Akif'i bu denli felsefi, kültürel, dini ve dil 
açısından geniş etkisiyle ele alan bir kongreye 
daha önce şahit olmamıştık. 

Bu güzel fikir ve sonuçların daim olması 
dileklerimle. 

Prof. Dr. Numan Aruç 

(Makedonya)

Kıymetli Efendim, çok şükür anavatanım 
Türkiye'den vatanım Makedonya'ya döndük... 

Al-i cenab davetiniz ve organizasyondaki yüksek 
nezaketinize müteşekkirim... 
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Uluslararası Kongreyi bu kadar üst düzeyde 
düzenlediğiniz ve başardığınız için derin 
şükranlarımı ifade etmeme izin verin. 

Öncesi, planlaması, yürütülmesi ve akademik, 
diplomatik ve kültürel boyutlarıyla harikaydı. 

Bundan sonraki bilimsel çalışmalarınızda 
başarılar diler, her daim sizinle birlikte olacağımı 
ifade etmek isterim. 

Doç. Dr. Almaz İsmayılova 

(Rusya)

i k i n c i  ü l k e m i z ,  a k a d e m i s y e n  d o s t l a r ı 
kardeşlerimiz ve Türkiye için önemli olan şeyler 
bizim de bir parçamız. Bu kadar sabır ve dikkatle 
bizleri ağırlayan Prof. Dr. Özcan Güngör, Prof Dr. 
Yakup Civelek ve Doç. Dr. Mahmut Kaddum 
hocaya müteşekkirim ve kardeşlerim adına da 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Aramızda her biri birbirinden kıymetli meşale 
gibi Arap ve dünyanın geri kalan ülkelerinden 
hocalarımız hep zihnimizde kaldı, dostluklar 
kurduk, gelecekte yapmayı planladığımız 
projeleri konuştuk. 

Bizleri hayırda buluşturan herkesten ama bilhassa 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan 
Allah razı olsun. Bundan sonra her zaman iletişim 
ve irtiba�a olmak istiyorum. 

Riad Othman,

(Lübnan )

Değerli Dostlar, 

Her birimiz ülkesine döndükten, fikirlerini 
gözden geçirince Ankara'daki İstiklal Marşı 
Kongresine katılmanın ne kadar güzel etkiler 
bıraktığını bir kez daha anlıyoruz. Türkiye bizim 
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bu, insanları ve liderleriyle büyük Türkiye'ye, 
TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop'a çok 
yakışmıştır. Yolu ve bahtı açık olsun, millete 
hizme�e Allah yardımcısı olsun.

Düzenleme kuruluna gelince, Sayın Özcan 
Güngör, konferans oturumları boyunca daimi 
varlığınız ve her olaya anında çözüm bulmanız 
beni şaşır�ı. Katıldığım konferanslarda ve dünya 
çapında 45'ten fazla akademik ortamlarda 
böylesini hiç görmedim. 

Sayın Civelek, nezaketiniz ve iyi muamelenizle 
konferansın yıldızısınız. Konferans sensiz nasıl 
olurdu bilmiyorum.

S a y ı n  K a d d u m ,  a h l a k ı n ı z ı n  a s a l e t i  ve 
karakterinizin yüceliği ile benim için konferansın 
ana motivasyonu sizsiniz.

Hepinizi tanımaktan onur duyuyorum.

Yüce Allah'ın bundan sonraki konferanslarda 
bizleri bir araya getirmesini ve her zaman 
hayırlara vesile olmasını, büyük Türk devleti ve 
milletinin daha güçle olmasını temenni ederim.

Muhammed Dawabsheh 

 (Filistin)

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. 

Otel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Millet 
Meclisi arasında dört gün geçirdik. Bu günler 
ciddiyet, samimiyet, özveri ve sağlam bir 
planlama ile çalışan insanların başardıklarını bize 
anlatmaya ye�i. Kamu yararına çalışan sevgi dolu 
bir dernek gördük aynı zamanda. Bizim 
yanımızdan hiç ayrılmadılar ve bize zamanlarını, 
bilgilerini ve emeklerini, belki de hak e�iğimizden 
fazlasını verdiler. Bu tevazu alimlerin ve büyük 
devletlerin özelliğidir. Yazarlarına, düşünürlerine 
ve bilim adamlarına saygı duyan gelişmiş ülkeler 
dışında bu şekilde muameleye nadiren rastlanır ve 
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iletiyorum. Ama bilhassa bütün bu imkanların 
hazırlanmasını kongreyi himaye ederek bize 
sağlayan Prof. Dr. Mustafa Şentop'a şükranlarımı 
bildiriyorum. Bunun yanında düzenleme kurulu 
başkanları olarak Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya, 
Prof. Dr. Özcan Güngör ve Prof. Dr. Selma Yel 
hocalarımıza sağlık ve işlerinde başarılar dilerim. 

Millet, vatan değerini, milliyetçiliğin nasıl olması 
gerektiğinin güzel örneğini bu kongreyle kültür 
coğrafyasından o kadar insanı seçerek ve konuları 
disiplinle takip ederek gösterdiniz. 

Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Kaliya Kulaliyeva 

(Kırgızistan)

Kongre en yüksek seviyede akademik disiplin, 
kültürel kaynaşma ve kamu yararı gözetilerek 
düzenlendi. Emeği geçen her kese teşekkürlerimi 

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize 
olsun!

Kongre organizasyon ve yönetim açısından 
h a r i k a y d ı  v e  u l u s l a r a r a s ı  k o n g r e n i n 
gerçekleşmesinde emeği  geçen herkese 
teşekkürler. 

Kongre Mehmet Akif'in kişiliğine, çalışmalarına 
ve mücadelesine dikkat çekildi ve en önemlisi 
İslam medeniyetine ve insanlığa aynı anda 
katkıda bulunması çok kıymetli bir sonuçtu. 
Çalışmaların mutlaka daha sonra yeniden gözden 
geçirilerek basılacağını bildiğim için eserlerin 
daha nitelikli olacağına inanıyorum. 

Doç. Dr. Hany İsmail Ramadan
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için çabalıyorlardı. Her haliyle çok faydalandık 
yeni arkadaşlar edindik, bakış açısın kazandık, 
Mehmet Akif'i daha yakından tanıdır. Irak'a 
döndüğümde konferanslar vereceğim ve 
öğrencilerime Mehmet Akif'i ve Türk milletinin 
kurtuluş  mücadeles in i  fark l ı  aç ı lardan 
anlatacağım. Gerçekten Türk halkı ve onun 
liderleri çok büyük mücadeleler sonucunda şu 
anda bulundukları noktaya gelmişler ve onu çok 
fazlasıyla bedel ödeyerek hak etmişlerdir. 
Türkiye'deki hoca ve yöneticilerin tevazusu 
gerçekten takdire şayandı. Selamlarımla

Dr. Sulaiman Abd Anter 

(Irak)
Kongrede en çok dikkatimi çeken görevli herkes 
arı gibi çalışıyor ve hem hocalara en iyi ortamı 
sunmak hem de en yüksek akademik verimi almak 

Bu organizasyonda yer aldığım için bahtiyarım ve 
çok mutluyum. Emeği gecen düzenleme kurulu 
üyelerine ve tüm destekleyici kurum ve şahıslara 
bilhassa Balkanların yiğit insanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop'a teşekkürü bir borç bilirim. En samimi 
Saygılarımla.

Doç. Dr. Adriatik Derjaj 

(Arnavutluk)

Sayın Hocalarım! 

Açıkça bütün kademelerde görev yapanlara 
şükranlarımın dışında şunu ifade etmek 
istiyorum: Gerçekten kongre için bütün aşamalar 
büyük bir ciddiyet, titizlik ve akademik 
özgürlükle yürütüldü. Bu seviyede kongreye 
hayatımda bir iki defa karşılaştım. Lütfen bu 
ciddiyet ve verimliliğinizi hep sürdürün. 

Doç. Dr. Feride Tahirova 

(Tataristan)
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