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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!

TAKDİM
Devletlerin hürriyet ve bağımsızlıklarını simgeleyen marşları, millî devletler olgusunun ortaya çıktığı ve imparatorlukların dağılmaya başladığı 18’inci
yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Her devlet için anlamlı ve önemli
olan millî marşlarının ortaya çıkışlarının da özel hikâyeleri vardır.
İstiklâl Marşı’mız bizim için çok anlamlı, önemli ve diğer devletlerin
marşlarından ayrı özellikleri olan bir marştır. Bunun en temel sebebi, İstiklâl
Marşı’mızın istiklâl mücadelemizin henüz devam ettiği bir süreçte yazılması
ve tamamen özgün olmasıdır.
İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy’dur. Ancak merhum Ersoy,
İstiklâl Marşı’nı talep üzerine ikna edilerek yazmıştır. TBMM’nin birinci döneminde kurulan Meclis hükûmetinde Millî Eğitim Bakanı olan merhum Hamdullah Suphi Tanrıöver, düşmanın bütün kuvvetiyle Anadolu içlerine doğru
ilerlediği süreçte milletimize kurtuluş ümidi aşılayacak heyecan verici, coşku
dolu bir şiir yazılmasını istemiştir. Yazılacak şiir ile cephelerdeki askerlerimizin zafere olan inançlarının artacağını, milletimizin maneviyatını yükselterek
hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak adına daha gayretli bir şekilde mücadele edeceğini düşünmüştür. İstiklâl Marşı yazılması düşüncesini de bu amaçla
Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif etmiştir.
İstiklâl Marşı yazılması için yarışma düzenleyen komisyonun birinci gelecek şiire vadettiği ödül 500 liraydı ve bir milletvekilinin bir yıllık maaşına
karşılık gelecek kadar kıymetliydi. Ödülün yüksekliğinin teşvikiyle de yarışmaya 724 şiir gönderildi. Fakat değerlendirme komisyonu gönderilen hiçbir
şiiri istiklâl mücadelemizin hedefini, gayesini ve manasını müdrik derinlikte
bulmadı.
Mehmet Âkif Büyük Millet Meclisinin üyesiydi ve haberdar olmasına rağmen yarışmaya katılmamıştı. ‘Ödül için şiir yazdı’ denilmesinden endişe ediyordu. Onun bu düşüncesini öğrenen Hamdullah Suphi, kendisine bir mektup
göndererek yarışmaya katılmama sebebini giderecek bir yol bulabilecekleri
güvencesini verdi. Bunun üzerine Âkif de Hamdullah Suphi’yi kırmayıp ricasını yerine getirdi.
Nihayetinde İstiklâl Marşı’nı 1920 yılındaki milletimizin ruh hâlini, vatan
topraklarındaki sosyal iklimi yansıtacak bir derinlikte Taceddin Dergâhı’nda
yazdı. Eşinin ve çocuklarının Kastamonu’da olduğu günlerde âdeta uzlete çeXI
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kilmiş bir ruh hâliyle dergâhın manevi atmosferini de yansıtan şiirini, geleneğimizde, inancımızda sonsuz çokluğu ifade eden 40 sayısından bir dize fazla
yazıp 41 kere maşallah dedirtecek şekilde 10 kıta olarak tamamladı.
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizeleriyle başlayan ve
“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” dizeleriyle tamam olan sözden dokunmuş bayrağımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmeden önce
Kastamonu’da, Açıksöz gazetesinde 21 Şubat 1921’de yayımlandı. Daha sonra
1 Mart 1921’de Meclis Genel Kurulunda okunarak tam ittifak ve büyük bir coşkuyla kabul edildi. Akabinde verilen kanun teklifi ile 12 Mart 1921 tarihinde
kabul edilerek aziz vatanımızın her köşesinde hürriyet ve istiklâl manifestomuz olarak okundu.
Bu yıl İstiklâl Marşı’mızın kabul edilişinin 100’üncü yılını idrak etmenin
bahtiyarlığını yaşadık. Her okuyuşumuzda millî ve manevi değerlerimize bağlı
bir şekilde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama kararında olduğumuzu
dile getirdiğimiz İstiklâl Marşı’mızın 100’üncü yılı olması sebebiyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak 2021 yılını İstiklâl Marşı yılı ilan ettik ve bütün
yıl boyunca anma ve kutlama etkinlikleri düzenledik. Bu kapsamda akademisyenler, yazarlar, araştırmacılarımızın katılımı ve katkısıyla eserler de hazırladık. Hazırladığımız eserlerden biri de “100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet
Âkif ” eseridir.
Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 43’üncü yılı anısına 43 araştırmacı, yazar, akademisyenin makalelerine yer verilen muhtevalı eser ile İstiklâl
Marşı ve Mehmet Âkif ’i bir kez daha aziz milletimize takdim etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin himayesinde düzenlenen sempozyum neticesinde böylesine muhtevalı ve kıymetli
bir eserin ortaya çıkmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
Merhum Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı
yazdırmasın” duasını sadakatle tekrar ettiğimizi ve gereğini yapmak için büyük
bir gayretle çalıştığımızı beyan ederek İstiklâl Marşı’mızın 100’üncü yılını bir
kez daha kutluyorum.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

XII

SUNUŞ

Bugün bir bayram günündeyiz. İstiklâl Marşı’nın kabulünün yüzüncü
yılındayız, bugün bizim için bir bayramdır; hepinizin İstiklâl Marşı gününü
tebrik ederim, kutlu olsun.
Yüz yıl, İstiklâl Marşı, bayrağımız gibi başımızın üstünde dalgalandı. Sanmayın ki İstiklâl Marşı, Mehmed Âkif bugünlere kolay geldi. Mithat Cemal
Kuntay, “Onu sevmenin zor olduğu, tehlikeli olduğu günlerden geçtik.” der.
Bugünlere biz de yetiştik, bizim gençliğimizde de bu günler devam ediyordu, bir ara sanki bu günlerden kurtulduğumuzu sanmıştık ki, 1990’lı yıllarda,
o meşhur yarı darbe günlerinde tekrar İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif sorgulandı. Bugün TBMM çatısı altında Mehmed Âkif ’i yâd ediyoruz, geniş bir
programla İstiklâl Marşı’nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Tekrar hepinizin,
hepimizin İstiklâl Marşı bayramını kutluyorum.
***
Birinci Büyük Millet Meclisi hiç şüphesiz olağanüstü bir meclistir, birçok
övülecek, ilgi çekici yönü vardır.
dır!

Bunlardan biri de millî marşımızı yazacak şairi kendi içinden çıkarması-

Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’nin destanını yaşamıştır, Meclisin
mensubu olarak Mehmed Âkif o destanı yazmıştır. İşte milletin yaşayan en
büyük şairi o Meclistedir.
İstiklâl Marşı üç mutabakatla yüzüncü yılına ulaşmıştır.
Birincisi, İstiklâl Marşı şairinde mutabakat.
“Bunu ancak Âkif yapabilir”.
XIII
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tır.

Ankara’daki erkân yukarıdan başlayarak “İslam şairi”nde mutabık kalmış-

O zaten Ankara’ya “İslam şairi” olarak davet edilmiştir, geldiğinde öyle
karşılanmıştır.
Özü, sözü birdir. Fikri, zikri, bilinmektedir. Ne yazacağı tahmin edilir ve
ne yazarsa, o millî marş olacaktır!
Bu mutabakat üzerine Maarif Vekili, Âkif ’in peşine düşer.
Mehmed Âkif yarışmaya girmez, fakat yarışmanın mükafat şartını değiştirir! Bu Âkif ’in tarzıdır: İttihat Terakki’nin yeminini de böyle değiştirmiştir!
Hamdullah Suphi, ona yazdığı tezkerede “Hassasiyetinizi anlıyoruz, bunun için pek çok tedbirler vardır.” der.
Bir de şunu der: Maksadın hâsıl olması için zât-ı üstadanelerinin bu şiiri
yazması son çaredir!
Maarif Vekili ne diyor aslında?
Yazdığınız millî marşımız olacaktır! Bunu ancak siz yazarsınız!
Bir memleket meselesi vardır ve onun halli Âkif ’ten beklenmektedir. Sorumluluk onundur, vazife ona düşmektedir.
Bir vazife ve mesuliyet adamı olarak Âkif, şiiri yazmayı kabul eder.
Âkif yazacak, yazdığı millî marş olacaktır! Bunu itminanla yazacaktır.
Şahsında sağlanan mutabakat, şiirinde mutabakatla pekişecektir.
Nitekim Meclis, Âkif üzerindeki mutabakatı, şiiri üzerindeki mutabakatla
pekiştirir.
“Ekseriyeti azime” ile, büyük oy çokluğu ile!
Yarışma bir tarafa bırakılır, seçilen 6 şiir oylanmaz bile…
Balıkesir’den Bitlis’e Âkif ’in şiiri oylansın diyen milletvekilleri:
Balıkesir Hasan Basri
Bursa Operatör Emin
Kastamonu Suad Bey
İsparta İbrahim
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D. Mehmet Doğan
SUNUŞ

Ankara Mehmed Şemseddin
Kırşehir Yahya Galip
Bitlis Koçzade Yusuf Ziya.
Şiir daha önce, 1 Mart’ta Mecliste okunmuştur. Büyük heyecan uyandırmıştır. Esasen, 17 Şubat’ta da Hakimiyet-i Millîye’nin birinci sayfasında yayımlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye TBMM’nin yarı resmî yayın organıdır.
Şairde mutabakat, şiirde mutabakata dönüşür.
Mehmed Âkif ’ten şiirini Meclis kürsüsünden kendisinin okuması istenir.
Mevzu kendisi ile ilgili olduğu için Âkif, görüşme başlayınca Meclisten
hızla uzaklaşmıştır.
Şiiri yine Hamdullah Suphi okuyacaktır.
Konya mebusu Refik, “Milletin ruhuna tercüman olan işbu İstiklâl Marşı’nın ayakta okunmasını teklif ediyorum.”
Reis Adnan Bey, “Resmî İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir, binaenaleyh ayakta dinlememiz icab eder.”
Meclis, mutabakatını İstiklâl Marşı’nı ayakta dinleyerek bir daha ilan eder!
İstiklâl Marşı’nda üçüncü mutabakat, milletin mutabakatıdır.
Meclisin mutabakatı milletin mutabakatı ile pekişmiştir.
Mecliste sağlanan mutabakata rağmen, bazı vekiller İstiklâl Marşı’nın
muhtevasından pek de memnun değildir.
Milletimizi yok etmek isteyen batı emperyalizmine karşı sert ifadeler vardır. “Tek dişi kalmış canavar” gibi!
Sonra dinî muhtevası güçlüdür!
Fakat Meclis, o sıralar bizi yok etmek isteyen düşmanı çok iyi bilmektedir,
fiilen ona karşı savaşmaktadır. Hakikat budur! Bu yüzden İstiklâl Marşı’nın
muhtevasına itirazlar, mutabakatı etkilemez.
Fakat aradan birkaç yıl geçince, Lozan imzalanınca, batı emperyalizmi
ile uzlaşılınca, Cumhuriyet ilan edilince ve ardından inkılaplar sökün edince,
Meclisin mutabakatında çatlaklar meydana gelir.
1924 sonunda yeni bir millî marş yarışması açılır.
XV
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İşte o zaman milletin mutabakatı öne geçer.
Her şey değişir, kanunlar değişir, anayasa değişir.
Millet bu değişme devresinde kendini kanunlarda bulamaz, anayasada
göremez.
Bunlarda onun mutabakatı beklenmez ve istenmez zaten.
Millet için temel metin İstiklâl Marşı’dır.
Milletin büyük ekseriyeti devletle mutabakat bağını İstiklâl Marşı üzerinden sürdürür. Millet İstiklâl Marşı’nda kendini bulur.
Bu mutabakatın yüzüncü yılındayız!
Mutabakatımız daim olsun efendim!

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
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SUNUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın İdare Amiri, Değerli Münevverler,
Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Basın Mensupları.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörümüz geniş tuttuğu açılış konuşmasında, bu bilgi şöleninin gerçekleştirilmesine katkı ve katılımda bulunanları bizim için de sıralamış oldu tekrar etmeden ben de herkese teşekkür
ediyorum. Gerçekten bugün çok büyük bir heyecan içindeyiz; 12 Mart 1921
tarihinde, yani tam 100 yıl önce bugün, yine bu şehirde, Ankara’da, yüzyılın
resmi marşı olarak kabul edilmişti. Şu an aramızda şairler, münevverler ve
değerli büyüklerimiz var. Ben de bu alanda biraz çaba sarf eden bir kardeşiniz olarak hiçbir şiirin çilesi çekilmeden yazılmadığını gördüm ki marş da
böyledir. Bu nedenle “Hakkıdır Hakk’a Tapan Milletimin İstiklal!” dizelerinin
de Türk milleti hak ettiği için Cenab-ı Allah tarafından Âkif ’e yazdırıldığını
düşünüyorum.
İnsanlık tarihinde manifesto niteliğinde yazılmış olan bu tür yazıtlar, binlerce yıl geçse de hafızalarda hala tazeliğini korumaktadır. Tarihçilerimizin ve
edebiyatçılarımızın da önemini takdir edeceği üzere; Türk devlet geleneğinde
milli marşlar, bir milletin olmazsa olmaz bir türküsüdür. Bugün Türk milletinin topluca hep bir ağızdan ve yüksek sesle okuduğu iki önemli metin vardır;
birisi aynı zamanda dini kimliğimizin de simgesi olan ve Itrî’nin bestelediği
bayram tekbiri, diğeri ise bütün resmi toplantılarda hep bir ağızdan okuduğumuz ve milli kimliğimizin vesikası olan İstiklâl Marşı’dır.
Biz, savaş ortasında kendi bağımsız hükümetimizi kurduk. Bu nedenle,
Dünya devletleri arasında bağımsız bir hükümet olmanın gereklerinden olan
milli marşa duyulan ihtiyacın birinci sebebi siyasidir, ikincisi ise toplumsal ve
ruhi sebeptir. Milli Mücadele Destanı yazılırken; aynı zamanda bu heyecanı,
azmi ve imanı coşkulu şekilde yansıtacak ve her daim hatırlatacak bir marXVII
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şa ihtiyaç duyuldu. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ilk
günlerinde kurulan irşâd komisyonu da o dönemde Türk milletinin ümidini,
heyecanını, azim ve kararlılığını diri tutmak için böyle bir marş yazdırılması
zaruretini özellikle kabul etmiştir. Bunun yanında İstiklâl Marşı’mızın edebi
yönüyle olduğu gibi zengin, çarpıcı ve etkili bir çağrışıma sahip olan adıyla
da özel bir anlam dünyasına hitap ettiği hepimizin malumudur. Özellikle başa
yerleştirilen İstiklâl kavramı, aslında Türk’ün hem karakterini hem de milli
şahsiyetini yansıtan temel değerlerin en önemlisidir.
İstiklâlci bir Türk şairi olan Mehmet Âkif, milli mücadelemizin teslimiyetçiliğe ve köleliğe karşı bir bağımsızlık savaşı olduğunu vurgulamak için
marşın adına İstiklâl kavramını özellikle koymuştur. Kendisi, sadece İstiklâl
Marşı’mızda değil başka şiir ve yazılarında da bu kavrama özellikle yer verir.
Mehmet Âkif Ersoy, sadece bir şair değildir. O aynı zamanda İslâm tarihini, Kur’anı, hadisleri çok iyi bilen hafız bir İslâm âlimidir. Dolayısıyla İstiklâl Marşı’mız yazılırken islâmi kaynakları da referans alan bir mutabakat
metnidir, devletimizin ve vatanımızın ana tapusudur. Bu metin varlıkla yokluk
arasında, Türk milletinin mücadelesinin en kızıştığı dönemde, Türk’ün tarihe karşı direniş kararlılığının zirvede olduğu bir sırada üretilmiş, Türk milli
ruhunun ortak heyecanının, ortak iradesinin ve ortak hassasiyetinin bir ürünüdür. Şanlı milletimizin ulu davasının, şanlı marşımızın “Korkma!” dizesi
ile yeri göğü titreten tek yürek olmuş sesinin 100. Yılı hepimize kutlu olsun.
Teşekkür ediyorum.

İbrahim Aydınlı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
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SUNUŞ

Âkif ’i ve İstiklâl Marşı’mızı anmak, anlatmak en büyük görevimizdir.
Türkiye Yazarlar Birliği olarak 43 yıldır ve aralıksız; merhum Mehmed
Âkif Ersoy’u bilgi şölenleri, paneller, konferanslar düzenleyerek, Millî Mücadele yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok
sayıda şiirini yazdığı Taceddin Dergâhı’nda törenler icra ederek anıyor, eserlerini tanıyoruz.
TYB Vakfı Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı, kurucu ve şeref
başkanımız D. Mehmet Doğan’ın öncülüğünde; İstiklâl Marşı’nın Meclis tarafından kabul edilişinin 100’üncü yılı olan 2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı”
olarak ilan edilmesi ve devamında adına yakışır şekilde kutlanması için hazırlıklara 2020 yılının yarısından itibaren başlamıştık.
Bu esnada; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilebilecek panelleri,
konferansları, bilgi şölenlerini, sergileri, konserleri, gençler için yarışmaların
hangi tarihte, nerede ve nasıl yapılacağına dair kapsamlı bir çalışmayı da tamamladık.
Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı konusundaki hassasiyetlerini her zaman takdirle andığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, 2021 “İstiklâl Marşı
Yılı” olsun teklifimizi yazılı olarak arz etmiştik.
Teklifimizin, Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un ilk imza sahibi
olduğu ve TBMM de grubu bulunan tüm partilerin imzasının yer aldığı önergeyle kabul edilmiş olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Akabinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021’in Mehmed Âkif ve İstiklâl
Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelgesi yayımlandı.
XIX

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Öncelikle; İstiklâl Marşı’nın yazılma sebebi, süreci, anlam ve öneminin
hatırlanmasına, yurt içinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân tanıyan kanun çalışmalarına verdikleri destek
için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM Başkanımız
Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, siyasi partilerin değerli genel başkanlarına ve
milletvekillerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.
Değerli büyüğüm D. Mehmet Doğan ile birlikte ziyaret ettiğimiz TBMM
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, hazırlıklarını tamamladığımız
“100. Yılında İstiklâl Marşı Büyük Bilgi Şöleni” programının TBMM de yapılması teklifi bizi oldukça heyecanlandırdı.
Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin iştiraki ile 12 Mart 2021 tarihinde TBMM Tören Salonu’nda açılış konuşmaları ve ilk oturumu gerçekleştirilen, daha sonraki oturumların ise salgın nedeniyle çevrim içi olarak devam ettiği bilgi şöleni
şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı faaliyet olarak beş gün devam etti.
Elinizde tuttuğunuz bu eser, İstiklâl Marşı’nın yazılış süreci, Âkif ’in şahsiyeti ve eserleri, İstiklâl Harbi yılları ve millî marşımızın önemi üzerine ülkemizin önemli akademisyen, yazar, tarihçi ve bilim insanlarının sundukları Bilgi
Şöleni, bildirilerden oluşuyor. Bu eserle onuncu bilgi şöleni kitabı kütüphanelerde yerini almış olacak.
Büyük dava adamı; inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan, şair, mütefekkir, münevver Mehmed Akif Ersoy’un milletimizin duygularına tercüman
olan İstiklâl Marşı’nı yazışının ve marşın TBMM tarafından kabul edilişinin
100. yılında onu aynı heyecan ve gururla anmamıza vesile olan, faaliyete katkı
ve katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Musa Kazım Arıcan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
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İSTİKLÂL MARŞI’NIN 100. YILINDA
10. BİLGİ ŞÖLENİ
D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi, ilk defa
2006’da Mehmed Âkif bilgi şölenlerini başlattı.
Bu sene itibarıyla 15 yıllık bir geçmişi var bu bilgi şölenlerimizin…
Bu 10. Bilgi Şölenimiz... “İstiklâl Marşı Büyük Bilgi Şöleni” TYB öncülüğünde, TBMM Başkanlığı himayelerinde ve Ankara’nın iki genç üniversitesinin, Yıldırım Beyazıt ve Sosyal Bilimler üniversitelerinin iş birliği ile yapılıyor.
Bu resmi hafızamızda tutarak, 15 yıl önceki, artık silikleşen fotoğrafı hatırlatmak istiyorum.
Yıl 2006, Mehmed Âkif ’in vefatının 70., İstiklâl Marşı’nın kabulünün 85.
yılı... Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat’ın 10. senesindeyiz. 2002’de hükûmet değişmekle beraber bazı kurumlarda 28 Şubat havası devam ettiriliyor.
Bütün valiliklere, belediyelere ve üniversite rektörlerine yazılı olarak müracaat
ediyoruz. Yazılarda bu yıl dolayısıyla yapılacak faaliyetlerin önemi belirtiliyor
ve TYB’nin gerekli desteği sağlayacağı ifade ediliyor.
Mehmed Âkif yılı dolayısıyla hazırlanan programda yer alan faaliyetleri
resmî kurumların ve gönüllü kuruluşların benimsemesi, uygulaması için ciddi
gayret sarf ediyoruz. Bunların bir kısmından sonuç alınıyor, PTT iki adet pul
tedavüle sokuyor, Millî Eğitim Bakanlığı üç dalda ilk ve ortaöğretim öğrencileri arasında yarışma açıyor, bazı belediyeler ve gönüllü kuruluşlar, paneller,
konferanslar tertipliyorlar, bazı dergiler özel sayılar yayımlıyor.
En ağırlıklı faaliyet olarak gördüğümüz bilgi şölenine hiçbir kuruluş sahip çıkmıyor. Üniversitelerden birinin, öncelikle de bir zamanlar ders verdiği İstanbul Üniversitesinin böyle bir faaliyeti üstlenmesini bekliyoruz. Fakat
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üniversitelerin durumu malum. Türkiye’de yükseköğretim sadece bilimin dışına düşmemişti, milletin hassasiyetlerinin de dışında kalmıştı. Nitekim hiçbir üniversite, Mehmed Âkif yılı ile ilgili olarak gönderdiğimiz yazılara cevap
vermemişti, değil ki böyle bir faaliyeti üstlensin. Türkiye Yazarlar Birliğinin kıt
maddi imkânları ile böylesine masraflı bir faaliyeti yürütmesi mümkün değildi. Bu durumda, Bilgi Şölenini en fazla benimseme ihtimali olan kurumlarla
temas kurulmaya çalışıldı.
Mehmed Âkif ’e en fazla sahip çıkacak resmî kurumun Diyanet İşleri
Başkanlığı olabileceği kanaati vardı. Nitekim, Diyanet İşleri Başkanı ziyaret
edildiğinde, Mehmed Âkif ’le ilgili böyle bir faaliyete Başkanın sahip çıkma
eğilimi açıkça hissediliyordu. Başkan, kendisinin mütevelli heyet başkanı olduğu Diyanet Vakfının bu işi yapabileceğini, yapmasının doğru olacağını düşünüyordu. Bizim Vakfa resmen müracaat etmemiz hâlinde, sonuç alınmasına
yardımcı olacağını ifade ediyordu.
Bunun üzerine, Diyanet Vakfına müracaat edildi. Müracaat, mahiyeti itibarıyla Türkiye Yazarlar Birliğinin destek talep edip, bir program icra etmesi şeklinde değildi. Aksine, Bilgi Şöleninin çerçevesi çizilerek bizzat Diyanet
Vakfı tarafından icra edilmesi teklif ediliyordu. Diyanet Vakfı, böyle faaliyetlerle ilgilenmediğini, asıl sahasına giren işlere öncelik tanıdığını belirten bir
ret cevabı verdi.
Diyanet Vakfının olumsuz cevabı üzerine başka arayışlara girildi. Ankara’daki gönüllü kuruluşlar bir araya getirildi. Bir yıl önce, tuhaf bir İstiklâl
Marşı yıl dönümü kutlaması yapmaya teşebbüs eden Ankara Ticaret Odasının
temsilcisi de toplantıya katılmıştı. Bu fırsat bilinip, geçen seneki nakıs teşebbüsün bu sene telafisi için harekete geçildi. Bunun için, ATO’nun başkanı ile
bizzat görüşüldü. Konuya yaklaşımı sıcaktı. Toplantının masrafları, ATO tarafından karşılanacaktı ve Ticaret Odasının salonlarında gerçekleştirilecekti.
Projenin bu şekilde yürütüleceği basına da duyuruldu. Fakat, bir süre sonra
ATO böyle bir faaliyeti bütünüyle yapacak kaynak ayıramayacağını bildirdi.
Bu ret cevabıyla konuyu tekrar gönüllü kuruluşların gündemine taşımak
mecburiyeti ile karşı karşıya kalındı. Toplantıya gönüllü kuruluşlar yanında,
bazı resmî kurumlar (Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi) ve Ankara’daki belediyeler de davet edilmişti. Konu bu toplantıda gündeme getirildi.
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Türkiye Yazarlar Birliği, ayrıntılı bir proje hazırlamıştı. Yüz elli kadar ilim adamı ve yazara başvurulmuş, Mehmed Âkif üzerine çalışan, yazı yazan şahısların
neredeyse tamamı ile görüşülmüştü. Ancak 25 tanesi olumlu cevap vermişti.
Bu 25 katılımcının, isimleri, tebliğ konuları tespit edilmiş, iki günlük program
aşağı yukarı ortaya çıkarılmıştı.
Gönüllü kuruluşların istişare toplantısında TYB’nin yaklaşımı şöyle ortaya konuldu: Bu faaliyeti üstlenecek kurum varsa, TYB onlara yardıma hazırdır. Yoksa, kendi imkânlarıyla gerçekleştirmesi mümkün olamayacağı için,
Bilgi Şöleninden vazgeçilecekti. Tabii böyle bir faaliyetin yapılmasını en çok
Yazarlar Birliği istiyordu, eğer gönüllü kuruluşlar imkânlarını seferber ederlerse, faaliyet yapılırdı. Yapılamasa da TYB yapacağını yapmıştı, proje diğer
gerçekleştirilemeyen faaliyetler meyanında kalırdı...
Böyle bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için ilk kararlı ses Polatlı Belediyesinden geldi. Polatlı Belediyesinin temsilcisi, toplantıyı kısa süreliğine
terk edip başkanını aramış; Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik de ona yetki
vermişti. Polatlı Belediyesi, bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için üzerine düşeni
yapmaya hazırdı. Ankara Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri varken, Polatlı Belediyesinin işe sahip çıkması şaşırtıcıydı. Diğer kuruluşların temsilcileri,
başkanlarıyla, yönetimleriyle görüşerek cevap vereceklerdi. O günkü toplantının bir farklı tarafı da böyle bir toplantı yapıldığından haberdar olan duyarlı
bir milletvekilinin katılması idi. Eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü bu
faaliyetin gerçekleşebilmesi için gerekli teşebbüsleri yapacaktı.
Ertesi günlerde, gönüllü kuruluşların yöneticileri ile görüşülmeye başlandı. Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen, MÜSİAD Ankara Şubesi, Sağlık-İş böyle
bir faaliyete güçleri nispetinde destek vereceklerini belirttiler. Bu mutabakat
üzerine afiş, davetiye ve program baskıya verildi. Salon tutmak için harekete
geçildi. Ankara’nın merkezinde zaten kıt olan salonlar doluydu, Kocatepe Diyanet Vakfı salonu müstesna... Katılımcı kuruluşlar listesine, sonradan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) da katıldı. Bu hususta Sami Güçlü Bey’in
desteği etkili oldu.
Netice olarak, ülkenin millî marşını yazmış, hem de bu marş Anayasa’da
değişmez, değiştirilemezler arasında sayılmış bir büyük şahsiyet, resmî destek
olmaksızın, gönüllü kuruluşların el ve güç birliği ile şanına layık bir bilgi şö3
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leni ile anılmıştı. Belki de Mehmed Âkif gibi, “sessiz yaşadım, kim beni nerden
bilecektir” diyen bir karakter abidesine bu yakışırdı.
Toplantıya katılan, tebliğ sunan yazar ve ilim adamlarının metinleri oturumlardaki sıraya göre bir kitapta toplandı. Bu bilgi şöleni bir başlangıç oldu.
TYB sonraki yıllarda Mehmed Âkif ’le ilgili 9 bilgi şöleni yaptı, hepsinin kitabını yayımladı. Büyük şairimizle ilgili binlerce sayfalık bir külliyat oluşturuldu.
Dokuzuncu şölenimiz, 2016’da, Mehmed Âkif ’in vefatının 80. yılında yapılmıştı.
İstiklâl Marşı’nın 100. yılının hakkıyla anılması için Türkiye Yazarlar Birliği, 2020 yılı başlarında harekete geçti. 2021’in İstiklâl Marşı yılı olarak ilanı
ilk hedefti. Bunun için kapsamlı bir program hazırlandı ve resmî kurumlar
nezdinde teşebbüse geçildi. Cumhurbaşkanlığına, Meclis Başkanlığına müracaat edildi. Bir taraftan bütün dünyayı kasıp kavuran salgın, öte taraftan Türkiye’nin yoğun dış ve iç gündemi böyle bir teşebbüsü akim bırakabilirdi. Bu
durumda dahi Türkiye Yazarlar Birliği kendi imkânlarıyla İstiklâl Marşı’nın
100. yılını yâd edecekti.
2020’nin son günlerinde TBMM 2021’i İstiklâl Marşı Yılı olarak ilan etti.
İstiklâl Marşı Yılı üzerinde Mecliste bulunan bütün partiler ittifak etmişti. Bu
vesile ile Başkan Mustafa Şentop’u ziyaretimizde, büyük bilgi şöleninin Meclis
çatısı altında yapılması teklif edildi, biz de memnuniyetle kabul ettik. Türkiye
Büyük Millet Meclisi 100 yıl sonra, 12 Mart 2021’de İstiklâl Marşı şairini Mecliste andı. Bunun neredeyse yüz yıllık bir hasret olduğunu söyleyebiliriz.
Onuncu bilgi şölenimiz ilim, fikir ve edebiyat alanlarından 47 kişilik bir
katılımla gerçekleştirildi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenlerinin
en kapsamlısı 5 günde tamamlandı.
TYB’den, Meclisten, iki güzide üniversitemizden bütün emeği geçenlere,
bildirileri ile katılan değerli yazar ve ilim adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Elbirliği ile, iş birliği ile İstiklâl Marşı’nı 100. yılının şanına yakışır şekilde yâd ettik. İnşallah bildiriler kitap olarak yayımlanarak bu anma kalıcı olarak kültürel
hafızamızda yerini alacak.
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MEHMED ÂKİF ERSOY’UN HAYATI VE
İSTİKLÂL DÜŞÜNCESİ
Abdulhakim Koçin
Prof. Dr., TBMM

Giriş
Mehmed Âkif, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın acılarını derinden
yaşamış; yazıları, şiirleri, vaazları ve mitingleri ile Millî Mücadele’ye aktif olarak katılmış; Osmanlı Devleti’nin yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına şahitlik etmiş müstesna bir isimdir. O, yaşadığı dönemin mahir bir
muharriri, ünlü bir şairi, coşkulu bir hatibi, dürüst bir mebusu; cesur, dindar
ve fedakâr bir Millî Mücadele kahramanıdır.
Millî Mücadele’nin sürdüğü dönemde düzenlenen İstiklâl Marşı yarışmasında yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından “Millî Marş” olarak kabul edilmiştir. Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı
yarışmasında şiiri millî marş olarak kabul edildiği için kendisine tevdi edilen
500 lirayı ihtiyacı olduğu hâlde almayıp o dönemde savaş nedeniyle yetim kalan çocukların ve mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan
Darülmesaî’ye bağışlayarak herkesin gösteremeyeceği bir fedakârlık örneği
sergilemiştir (Sebîlürreşâd, 21 Mart 1337: 38).
İstiklâl Marşı’nın kabulünün üzerinden yüz yıl geçtikten sonra TBMM
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un imzası, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
grubu bulunan bütün partilerin ortak mutabakatı ve TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 7261 sayılı Kanun’un 34. maddesine eklenen
geçici 1. madde ile 2021 yılı “İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. 6 Mart
2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/6 sayılı Genelgesiyle de 2021 yılının “Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak
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anılması ve yıl boyunca bu kapsamda yapılan etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın
tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine
getirilmesi talimatı verilmiştir.
2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” ilan edilmiş olması Mehmed Âkif Ersoy’un Millî Mücadele’deki gayretine ve fedakârlığına gösterilmesi gereken
vefa borcunun bir ifasıdır ve ayrı bir değeri vardır. Ne var ki Mehmed Âkif,
seveni kadar sevmeyeni de olan, şiirleri en çok okunan, maddi serveti olmayan
ama manevi serveti bütün millete yeten, hakkında çok kitap yazılmış olmasına
rağmen hakikatte henüz tam bilinmeyen meşhur bir insandır ya da kısaca bir
“bilinmez meşhur”dur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tez tarama kataloğuna (https://tez.
yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) bakıldığında Mehmed Âkif Ersoy ve eserleriyle
ilgili çeşitli üniversitelerde birkaç yüksek lisans tezinin hazırlandığı görülür.
Anılan katalogda doktora düzeyinde de aşağıda sıralanan tezler hazırlanmıştır:
1. Günay Khalilova, Mehmed Âkif Ersoy ve Mirze Elekber Sabir Arasında Bir Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara,
2019.
2. Mustafa Uluçay, Mehmed Âkif Ersoy’un Eserleri Üzerinde Dil ve Üslup
İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İstanbul, 2014.
3. Arzu Şeyda, Mehmed Âkif Ersoy’un Safahat’ında Söz Dizimi, Atatürk
Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Erzurum, 2011.
4. Dinara Duisebayeva, Mehmed Âkif Ersoy’un ‘Safahat’ ve Muhtar Avezov’un ‘Abay Yolu’ Adlı Eserinin Tema Bakımından İncelenmesi, Gazi
Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara, 2008.
5. Nazım Elmas, Mehmed Âkif Ersoy (Sanatı ve Sanat Anlayışı-Üslubu),
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Samsun, 2097.
6. Fazıl Gökçek, Mehmed Âkif Ersoy’un Şiiri Üzerinde Bir İnceleme, Ege
Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, İzmir, 1995.
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan bu çalışmalar tabii ki önemli
ve değerlidir. Yüksek lisans düzeyinde yapılan tezlerin akademik hayatın ilk
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basamağı olmaları nedeniyle nitelikleri ve nicelikleri değerlendirilmeye tabi
tutulmasa da doktora düzeyinde yapılan çalışmaların hem nicelik hem de
nitelik bakımından yeterli olmadıklarını burada belirtmek gerekir. Yukarıda
sıralanan doktora tezlerine bakılacak olursa tezlerden ikisinin yabancı, dördünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı araştırmacılar tarafından hazırlandığı;
yabancılar tarafından hazırlanan iki tezin karşılaştırmalı çalışmalar, diğer dört
tezin ise genel anlamda Mehmed Âkif ’in sanatı, dili ve üslubu üzerine yapılmış çalışmalar olduğu görülür. Ne yazık ki onun dindar kişiliği, kahramanlığı,
fedakârlığı, dürüstlüğü, sadakati, mücadele azmi üzerine doktora düzeyinde
henüz bir çalışma yapılmamıştır. Millî Mücadele’nin manevi kahramanı olan
Mehmed Âkif ile ilgili yeterli ve derinlikli romanlar yazılmamış, sinema filmleri yapılmamış, belgeseller çekilmemiştir.
Onun eserinin ismi olan Safahat; safhalar, devreler, dönemler, aşamalar
demektir. Millî Mücadele Dönemi’nde hangi safhalardan geçtiğimizi, hangi
sıkıntıları aştığımızı anlatan bu eserinin dinî, tarihî, siyasi, sosyolojik ve psikolojik tahlilleri üniversitelerimizde doktora düzeyinde incelenmemiştir. Safahat’ın salt bir şiir kitabı olmadığının, aynı zamanda muazzam bir siyasetname
olduğu gerçeğinin henüz farkına bile varılamamıştır.
İşte bu çalışmada ileride yapılacak çalışmalara bir başlangıç olsun diye bu
“bilinmez meşhur” Mehmed Âkif Ersoy ve onun istiklâl düşüncesi anlatılmaya
çalışılacaktır.
Mehmed Âkif Ersoy’un Hayatı
Mehmed Âkif ’in TBMM arşivinde bulunan sicil dosyasındaki tercüme-i
hâl belgesinde onun 1873 yılında İstanbul’da doğduğu, babasının Fatih müderrislerinden İpeklizâde Mehmet Tahir Efendi, annesinin Buharalı bir hanım
olduğu belirtilmiştir. Söz konusu belgede ayrıca, Mehmed Âkif ’in medresede,
mülkiye idadisinde ve baytar mektebinde eğitim gördüğü; Arapça, Farsça ve
Fransızca bildiği; evli ve Sebîlürreşâd Başmuharriri olduğu, 29 Aralık 1936’da
İstanbul’da vefat ettiği bilgileri yer almaktadır (Vefat tarihi sehven farklı yazılmıştır. Mehmed Âkif Ersoy’un vefat tarihi 27 Aralık 1936’dır.).
Sözü edilen belgenin, “Hayatının türlü değişikliklerine ait tamamlayıcı
bilgiler” başlığında da şöyle denmektedir:
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“İlk tahsilini Fatih müderrislerinden pederi Mehmet Tahir Efendi’den
okumuş. Mülkiye İdadisi’ni de bitirerek Baytar Mektebi’ne devam etmiş
ve Baytar Mektebi’ni de birincilikle bitirerek Orman ve Maadin Nezaretine memur olmuştur.
Edebiyata merakı olan bu zat Edebiyat-ı Cedîde’ye intisap ederek Servet-i Fünûn, Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşad) ve sair mecmualara yazı
yazmağa başlamış; Darü’l-hikmetü’l-İslamiye cemiyetine girerek Başkâtipliğe tayin edilmiş ve kendisini Arabistan ve Almanya’ya göndermişlerdir.
Büyük Harp’ten sonra Sebilürreşad Başmuharrirliği yaparken Anadolu’ya geçerek Birinci Büyük Millet Meclisine Burdur Milletvekili olarak
katılmıştır.” (TBMM Arşivi, Milletvekili Özlük Dosyası).
“Devlet-i Âliyye-i Osmaniye Tezkiresidir” başlığında yer alan nüfus cüzdanındaki bilgilere göre de isminin Mehmed Âkif Efendi, babasının isminin
Tahir Efendi, annesinin Emine Şerife Hanım, doğum tarihinin 1290 (1873),
doğum yerinin Bayramiç, milletinin İslam, sanat sıfatının Orman Nezareti’nde Baytar Müfettişi, medenî durumunun evli olduğu bilgileri yer almaktadır
(www.evliyazadevakfi.com/mehmet-Âkif-ersoy-kimdir/).
Mehmed Âkif ’in Birinci Büyük Millet Meclisinde Burdur Milletvekili olması, Meclisin Ankara’da toplanmasından bir gün sonra Büyük Millet Meclisi
Reisi Mustafa Kemal’in yazılı talimatı üzerine gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal
tarafından Konya’da 12. Kolordu Kumandanı Fahreddin Beyefendi’ye hitaben
gönderilen 24.04.1936 tarihli yazıda şöyle denmektedir:
“Konya’da 1. K.K. Fahreddin Beyefendi’ye,
İstifadesinde musırr bulunan Burdur Livası Büyük Millet Meclisi azasından ve Ahz-ı Asker Reisi Miralay İsmail Beyefendi’nin yerine liva-yı
mezkûr Büyük Millet Meclisi azalığına Ankara’da bulunan Şair Mehmed Âkif Efendi’nin intihabının temin ve neticenin iş’ar buyurmasını
rica ederim.
Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal /İmza” (ATASE, Belge 1: 1-70).
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Bu yazı üzerine Burdur Milletvekili olarak aday gösterilen Mehmed Âkif,
mazbatasında yer alan bilgilere göre yapılan seçimde kullanılan 58 oyun tamamını alarak ittifakla Burdur Milletvekili seçilmiştir (TBMM Arşivi, Milletvekili Özlük Dosyası).
Mehmed Âkif, milletvekilliği döneminde sadece yasama faaliyetiyle yetinmemiştir. Millî Mücadele’nin sürdüğü dönemde pek çok vilayete gidip vaaz
ve konferanslar vermiş, milleti Millî Mücadele’ye inandırmaya ve bu mücadelede yer almaya çağırmıştır. Nitekim 4 Teşrinievvel 336 (4 Ekim 1920) tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine verdiği dilekçede millete Millî
Mücadele’nin önemini anlatmak için Kastamonu havalisine gitmesinin faydalı
olduğunu belirtip izin talebinde bulunmuştur.
Mehmed Âkif ’in bu talebi, Müdir-i Umumî tarafından Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine arz edilmiş ve 6 Teşrinievvel 336 (6 Ekim 1920) tarihinde Divan Kararı çıkarılarak bir buçuk ay izinli sayıldığı Heyet-i Umumiye’ye
bildirilmiştir (TBMM Arşivi, Milletvekili Özlük Dosyası). Onun bu görevde
iken Kastamonu’daki Nasrullah Camii’nde ve Karesi’deki Zağanos Paşa Camii’nde verdiği vaazları büyük ses getirmiş, vaazlarının metinleri basılarak memleketin pek çok iline gönderilmiştir.
Mehmed Âkif ayrıca, Millî Mücadele’yi anlatması için Teşkîlât-ı Mahsusa
tarafından Rumeli, Arnavutluk, Arabistan ve Anadolu’nun daha pek çok yerine gönderilmiş, bu vazifelerini de başarıyla yerine getirmiş ve bu uğurda hiçbir
fedakârlıktan kaçınmamıştır. Mehmed Âkif, I. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da esir alınan Müslüman askerlerle iletişim kurulabilmesi için Almanya’nın
talebi ve Teşkilat-ı Mahsusanın görevlendirmesi üzerine Almanya’ya, ardından
yine aynı teşkilatın görevlendirmesiyle Necid’e gönderilmiştir.
Millî Mücadele zaferle kazanıldıktan sonra da 1923 yılının Ağustos ayında
milletvekili seçimleri yenilenmiş ve yapılan milletvekili seçimlerinde Mehmed
Âkif aday gösterilmediğinden milletvekilliği 12.07.1339 (12.07.1923) tarihinde son bulmuştur (TBMM Arşivi, Milletvekili Özlük Dosyası).
Mehmed Âkif, İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından 5 Teşrinievvel 1341
(15 Ekim 1925) tarihinde verilen pasaportla Mısır’a gitmiş ve oraya yerleşmiştir. Mısır’a yerleştikten sonra eşi İsmet Hanım’a gönderdiği mektuplardan
büyük maddi sıkıntılar yaşadığı anlaşılmaktadır. Nitekim TBMM arşivinde
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muhafaza edilen İstiklâl Mahkemeleri dosyalarından (Ankara İstiklâl Mahkemesinde yargılanan damadı Ömer Rıza [Doğrul]’ya ait dosyadan) çıkan
ve proje koordinatörlüğümüzde yayına hazırlanıp TBMM tarafından basılan
“Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İstiklâl Marşı ve Mehmed
Âkif Ersoy / Belgeler” adlı çalışmamızda (Koçin ve ark. 2021) da yer verilen 30
Teşrinisani 341 (30 Kasım 1925) tarihli mektubunda Mehmed Âkif Bey şöyle
der:
“… Havalar burada hâlâ yaz. Orası nasıl? Hesapça şimdi Fuad Şemsi
Bey aylığı göndermiş olacak. Aman bir parça kömür edindikten sonra
borçlara yavaş yavaş serpiştirmeye bak! Bir sene kadar dişinizi sıkarsanız inşaallah ilerisi geniş olur. Zaten civarımızdaki borçları temizleyebilsek ötekileri yavaş yavaş verilebilir. Ben buradan yardım edebilmek
için çok düşünüyorum lakin imkânı yok. Üç lira çocuğun yol masrafı,
iki lira çamaşır, traş, posta ve saire masrafına gidince aylık bitecek. Mamafih bu beş lira da son derecede tasarruf edilmek şartıyla idare eder.
Her ne ise Allah’a bin şükür olsun beylerden, paşalardan âlâ yaşıyoruz.
Maksat şu borçların çaresine bakmak.” (TBMM Arşivi, IM_T3_K085_
D172-38_G278_0007).
Mehmed Âkif, hanımı İsmet Hanımefendi’ye gönderdiği bir başka mektubunda da yine benzer sıkıntılardan ve damadı Ömer Rıza Bey’in polis müdüriyetine götürüldüğünden bahsetmektedir:
“İsmet,
Fırtınadan bizim evin beşik gibi sallandığını yazmıştın da ben onu mübalağa zannetmiştim. Halbuki sonradan aldığımız haberlerde otuz kırk
yıldan beri emsali görülmemiş havalar estiği bildiriliyordu. Her ne ise
geçmiş olsun.
Burada çıkan gazetelerden biri Ömer Rıza Bey’in Polis Müdüriyetine
götürüldüğünü yazıyor. Bu bâbda bana malumat veriniz. Vakıa Rıza
Bey’in mesuliyeti mucip hareketlerde bulunmayacağından şüphem yok.
Lakin herhâlde meraktan kurtulmak için sizden bir iş’ar bekliyorum…
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Sizin henüz kömür alamadığınızı düşündükçe müteessir oluyorum.
İnşaallah iki üç yüz okkalık bir araba olsun tedarik edebilmişsinizdir.
Buradan benim yardım etmekliğim şimdilik kabil olmayacak. Bilirsin
ki imkânı olsa hiç durmam. Artık sen idarenin yoluna bakmalısın. Vakıa borç da çok…
İnsan bir felaketin vuku bulmaması için elinden geldiği kadar çalışmalı
şayet vuku bulursa bu sefer onun refahı için elinden geldiği kadar çalışmalı. Eğer çaresi olmayan dertlerden ise beyhude yanıp yakılmakta hiç
mana yoktur.” (TBMM Arşivi, İM, T-3,85-175/18-278-14).
İsmet Hanım’ın eşi Mehmed Âkif Bey’e yazdığı cevapta söz konusu haberin doğru olduğu, kendisine duyulan hasret ve bu olayın dışında kendilerinin
bir sıkıntılarının olmadığı dile getirilmiştir:
“Âkif Beyciğim,
Buralarda ekseriya havalar lodos gidiyor. Deniz ile alakadar olmadığımızdan bundan bir şikâyetimiz yok. Bilakis kömür cihetinden istifade ediyoruz. Bu yakınlarda ben hafif bir hastalık geçirdim. Şimdiki
hâlde iyiyim. Yalnız fazla zayıfım. Çoluk çocuk cümlemiz iyiyiz. Sizin
de afiyette dâim olmanızı temenni ederiz. Allah’a şükür yakın zamana
kadar hiçbir gailemiz, hiçbir endişemiz yoktu. Yalnız sizden ayrı uzak
bulunmak bizi müteellim ediyordu. Fakat bu iftirak bizim için artık
adeta bir eski, hemhâl bir aşina gibi idi. Onunla ünsiyet etmiş gibi idik.
Bahusus muntazaman gelen mektupla, afiyet haberleriniz ile teselli
bulmakta idik. Sizin de duyduğunuz o hadise olmasa idi hayatımızdan hiçbir şikâyetimiz yoktu.” (TBMM Arşivi, IM_T3_K085_D17238_G278_0013).
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından (BCA) temin edilen
bazı belgelerden, Mehmed Âkif ’in Mısır’da başka sıkıntılar da yaşadığı, Türkiye’de olduğu gibi Mısır’daki her hareketinin de hükûmet tarafından yakından
takip edildiği ve hareketlerinin belgelerdeki kayıtla “irtica” kapsamında değerlendirilip soruşturulduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Dâhiliye Vekili N. S. Çıtak
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imzasıyla İstanbul Valiliğine hitaben gönderilen 26.6.1936 tarihli yazıda “Şair
Âkif ’in İstanbul’a geldiği gazetelerde okunmuştur. Ne zaman geldiğinin, geliş sebebinin ve durumunun tetkîki ve takibini rica ederim.” denmektedir (BCA-12110-0-0/2-6-1).
İstanbul Valiliğinin biri 28 Ağustos 1935, diğeri 6 Eylül 1935 tarihli iki raporu ile Kahire Elçiliğinin 29 Temmuz 1936 tarihinde “Emniyet İşleri Umum
Müdürlüğüne”; Şam Konsolosu’nun 5 Ağustos 1936 tarihinde “Dâhiliye Vekâleti Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne”; Halep Konsolosu’nun 20 Ağustos
1936 tarihinde “Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne”; Kudüs Konsolosu’nun
20 Ağustos 1936 tarihinde “Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne”; Beyrut Başkonsolosu’nun 29 Ağustos 1936 tarihinde “Emniyet İşleri Genel Müdürlüğüne” hitaben gönderdikleri raporlara (BCA-121-10-0-0/2-6-1) bakılacak olursa
yukarıda belirtilen tetkik ve takibin uzun süreli olduğu görülür.
Ancak Mehmed Âkif ile ilgili gönderilen bu raporlarda verilen bilgiler
bazen farklı bazen de çelişkilidir. Söz konusu raporların bazılarında Mehmed
Âkif ’in hükûmet aleyhinde menfi propaganda yaptığı; muhaliflerle görüştüğü;
hilafetten, medrese ve tekkelerden bahsedip Türk inkılapçıları tekfir ve tel’in
ettiği belirtilirken bazılarında da münzevi ve mütevazı bir hayat yaşadığı, rejim aleyhinde en ufak bir eleştirisinin olmadığı belirtilmektedir.
Dâhiliye Vekâletinin talimatı üzerine İstanbul Valiliğinin Mehmed Âkif
hakkında yaptığı 28 Ağustos 1935 tarihli tetkikat ve tahkikat ile ilgili yazıda şu
bilgiler yer almaktadır:
“3- İslam şairi Âkif ’in hilafet propagandası:
Bir zamandan beri Mısır’da ihtiyari ikamet eyleyen İslam şairi unvanıyla maruf Safahatçı şair Âkif, üç haftadır Antakya ve civarında
dolaşmaktadır. Âkif, Antakya’ya maruf Arapçı Türklerden Cemil Bey
Berekât tarafından davet edilmiştir. Cemil Bey Berakât, Suriye devletinin sâbık reisi ve hâlihazırda Suriye Meclis-i Mebûsan Reisi Arap vatanilerinden Suphi Berekât’ın küçük biraderidir…
Şair Âkif, Antakya’da hep eşrâf ile düşüp kalkmaktadır. Şerefine birçok
ziyafetler verilmiştir. Antakya eşrâfının hemen hepsi ya Arap milliyetçi-
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si veya Fransız uşağıdır. Binaenaleyh bu iki grup da İslamlık ve hilafet
meselelerinde pek mutaassıptırlar.
Şair Âkif, bu içtimalarda ulu orta hilafetten, hilafetin lüzumu, şer’î ve
aklî ve siyasisinden bahsetmektedir ve her vesile ile Ankara hükâmeti
erkânını tenkid ederek şeair-i İslamiye ve adat-ı mütahassene-i kavmiyeyi mahv u heder eylediklerini söyleyerek hilafet lehinde ve bahusus
halife Abdülmecid lehinde pek müessir propagandalarda bulunmaktadır…. Ve orada hemen hemen yalnız Türkiye’den, hilafetten, medrese
ve tekkelerden bahsolunarak Türk inkılapçıları tekfir ve tel’in olunuyorlar…
Şair Âkif, Abdülmecid’den bahseylerken onu medh u senâ sadedinde
demiştir ki ‘Halife, ecnebi devletlerinden birçoğu tarafından defaatle
muavenet teklifine maruz kaldı. Fakat bir ecnebi ve gayri Müslim ordusu marifetiyle ecdadının tahtına ve peygamberin postuna oturmağı
bir zül, bir günah sayan halife bu tekliflerin hepsini reddeyledi. O ancak
Türk ve Müslüman omuzuna ittikâ ederek makâm-ı meşruuna çıkmak
istiyor, bugün de uzak değildir.’… Şapka ve Türkçe ezan hakkında birçok kimseler şair Âkif ’ten re’yini sormuş o da ‘Şapka giymek, doğrudan
doğruya Avrupalı’ya benzemek maksadıyla yapıldığı gibi tamamen küfürdür. Türkçe ezan ise katiyyen mekruhtur. Namaz câiz değildir. Latin
hurufatı ise ilham-ı Kur’an-ı Kerim’i tağyir eylediği cihetle şer’an mekruhdur. Aynı zamada Türk Müslümanla Arap Müslümanı birbirinden
ayıran bu üç bid’at-ı seyyie menkul vech haram, mezmûm ve mekruhtur.’ cevabını vermiştir.” (BCA-121-10-0-0/2-6-1).
6 Eylül 1935 tarihli raporda da şu bilgilere yer verilmiştir:
“… Şair Âkif, Antakya’da pek mühim bir tesir husule getirmiş, adeta
Türkiye idare-i hazırası aleyhinde zehirler saçmıştır. Şair olması, dinî
malumatı bulunması, Türkiye Darülfünununda hocalık ve Ankara Büyük Millet Meclisinde mebusluk yapması ve İstiklâl Marşının nâzımı
sıfatını taşıması itibarıyla her söylediği söz fevkalâde bir dikkat ve tesir
husûle getirmiştir.
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Şair Âkif, Türkiye ricalinden de yegân yegân bahsederek Atatürk hakkında demiştir ki ‘Rauf Bey, Türkiye’ye avdet eylemiş, fakat kabil değil
bir mevki ihrâz edemez. Zira Fevzi Paşa, Rauf Bey’i çekemez. Çünkü
Gazi Paşa defaatle hayatını, şerefini ve mevkiini Rauf Bey’e medyûndur. Topal Osman vakasında, Sivas Kongresi zamanlarında kaç kere
Rauf Bey, Gazi’yi kurtarmıştır. İşte bu minnettarlık makûs bir netice
vermiş ve iyilik yapacak yerde Rauf Bey’i mahve çalışmıştır.’
Şair Âkif, halife meselesine dair dinî birçok adla ve ahkâm zikrederek
ilgâ-yı hilafeti en büyük bir dinsizlik addeylemiş ve mahaza ‘Çok geçmeyerek halife makamına avdet edecektir.’ demiştir.” (BCA-121-10-00/2-6-1).
Ancak Kahire Elçiliğinin Mehmed Âkif ’in Kahire’deki faaliyetlerine dair
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne gönderdiği yazıdaki bilgiler, yukarıdaki
bilgileri doğrulamamaktadır. Kahire Elçiliği Kâtibi Kâzım Hastekim imzalı ve
29 Temmuz 1936 tarihli yazıda şu bilgiler yer alır:
“23 Temmuz 1936 tarih ve 95/81 numaralı yazımda da arz eylediğim
veçhile geçen sene çok hasta olan Mehmed Âkif, doktorların tavsiyesi
üzerine berâ-yı tebdîl-i hava Suriye’ye gitmişti. Üç seneye yakın Kahire’de bulunduğum müddetçe diğerlerinin olduğu gibi şair Âkif ’in hâl ve
vaziyetini de daima göz önünde bulundurdum. Hilvan’da Prens Abbas
Halim Paşa’nın dairelerinden birinde bilâ ücret ailesiyle birlikte oturan
şair Âkif ’in gayet münzevi yaşadığı ve ekseri zamanları gerek kendinin
ve gerek ailesinin hastalığı ile geçtiği ve Mısır Darülfünununda ücretle
edebiyat dersi verdiği ve bu hizmetine mukabil eline ancak yirmi Mısır
lirası kadar para geçtiği ve bu para ile de son derecede zaruret ve müzâyaka içinde yaşadığı bi’t-tahkik anlaşılmıştır. Rejimimiz aleyhinde ve
bilhassa Hilâfet lehinde propaganda yaptığı, en ince tahkîkatıma göre
burada vaki olmamıştır. Kahire’de ‘yüz ellilik’ ve muhaliflerle de düşüp
kalktığı tespit edilememiştir. Eğer rejimimize karşı en ufak bir hâl ve
hareketi görülmüş ve duyulmuş olsaydı çok evvelden yüce makamlarına arz edeceğim bedihidir.” (BCA-121-10-0-0/2-6-1).
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Mehmed Âkif, yakalandığı kanser illetinden dolayı 16 Haziran 1936 tarihinde İstanbul’a dönmüştür. Ancak Mehmed Âkif ’in bu dönüşü de Dâhiliye
Vekâleti tarafından merak edilmiş ve şüphe ile karşılanmıştır. “Emniyet İşleri
Emniyet Müdürü” imzasıyla “Millî Em. H. Reisliği’ne” hitaben yazılan yazıda
bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:
“Yurdumuza dönen ve tedavi için yattığı hastaneden çıkıp Beyoğlu’nda Mısır Apartmanı’nın beşinci katında Abbas Hilmi Paşa ailesinden
Prenses Emine’nin vekili Avukat Fuad’ın yanında oturan Şair Mehmed
Âkif ’in hariçle yapacağı muhaberesini lütfen kontrol ettirilmesine müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederim.” (BCA-121-10-0-0/2-6-1).
Dâhiliye Vekili N. S. Çıtak imzasıyla İstanbul Valiliğine gönderilen
21.7.1936 tarihli yazıda Mehmed Âkif ’in, evinde kaldığı Prenses Emine ve
avukatı Fuat ile ilgili olarak da inceleme yapılması istenmiştir:
“Şair Mehmed Âkif ’in, yanında kaldığı bildirilen Avukat Fuat’la Prenses Emine’nin sarih hüviyet, seciye, siyasal durum ve geçmişleri hakkında bilgi verilmesini rica ederim.” (BCA-121-10-0-0/2-6-1).
İstanbul Valisi N. Salih Kılıç imzasıyla 28.12.1936 tarihli şifre ile Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne gönderilen yazıda, “Şair Mehmed
Âkif, 27.12.1936’da ölmüştür. Cenazesi 28.12. 1936’da Beyoğlu’ndaki
Mısır Apartmanı’ndan kaldırılarak namazı Bayazıt Camii’nde kılındıktan sonra Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir.” bilgisi arz edilmiştir (BCA-121-10-0-0/2-6-1).
İstanbul Valisinin aynı tarihli şifreye ek olarak “Yüksek İç Bakanlığa” hitaben yazdığı raporda cenaze merasimine kimlerin katıldığı, mezarlıkta alçı
ile yüzünün kalıbının alınmış olduğu ve merasime katılanlardan bazılarının
Mehmed Âkif ’ten sitayişle bahsettiği şeklinde detay bilgiler de verilmiştir
(BCA-121-10-0-0/2-6-1).
Mehmed Âkif ile ilgili takibat onun vefatından sonra da devam etmiş;
üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından seneidevriyelerinde yapılan toplantı vb. etkinlikler dikkatle takip edilip raporlandırılmış ve
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bu raporlar ilgili makamlara gönderilerek bazı öğrenci ve sivil toplum kuruluşları hakkında adli işlemler gerçekleştirilmiştir.
Millî Mücadele’nin zaferle kazanılmasından ve Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra bu mücadelenin manevi cephesinin önde gelen ismi Mehmed
Âkif ’in Mısır’a yerleşmesi bu alanda çalışma yapan araştırmacıların üzerinde
durduğu önemli konulardan biri olmuştur. Bu araştırmacılardan biri olan M.
Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif ’in 1925’te Mısır’a yerleşmesine ilişkin şu değerlendirmede bulunur:
“Mehmed Âkif ’in, vatanını terk ederek bir daha dönmemecesine Mısır’a gidip, ‘ihtiyar-ı gurbet’ etmesinin gerçek sebebi, ‘rejim düşmanı’
sayılarak polis tarafından takip altına alınmış bulunmasıdır.” (Düzdağ,
2003: 14).
M. Ertuğrul Düzdağ, bu iddiasını Mehmed Âkif ’in yakın arkadaşlarından
Neyzen Tevfik’in kardeşi ve Millî Mücadele yıllarında Ankara’da Mehmed Âkif
ile kalmış olan veteriner arkadaşı Şefik Kolaylı’nın 31 Aralık 1950 tarihinde
yaptığı konuşmadaki şu sözleri ile pekiştiriyor:
“Pendik Bakteriyolojihânesi Müdürü idim. Âkif bana geldi. Yanında Prof. Fazlı Yegül de vardı. Yarın Mısır’a gideceğini ve arz-ı vedâa
geldiğini söyledi. Çocuklarının tahsil ve terbiye çağı olduğunu, şimdi
Mısır’a gitmekle çocuklarının tahsillerinin sekteye uğraması muhtemel
bulunduğunu ileri sürerek kararından vazgeçmesinde ısrar ettik. Âkif,
büyük bir hüzün ve te’essür içinde dedi ki, ‘Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben, vatanını satmış ve memleketine ihanet etmiş adamlar
gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı
gidiyorum.’ ” (Düzdağ, 2003: 15).
Mehmet Kurtoğlu da Mehmed Âkif ’in Mısır’a yerleşmesi ile ilgili M. Ertuğrul Düzdağ ile benzer değerlendirmelerde bulunur:
“Âkif, Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyetin kurulması ile
birlikte mefkûresinin gerçekleşmediğini görmüş, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Ankara’da 1922’de Mısır’a gitmeden önce kaleme aldığı
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Leyla şiiri, onun bu dönemde yaşadığı ruh halini ele veren şiirlerindendir. Âkif bu şiirinde,
‘Barındırmaz mısın koynunda ey toprak?’ derim, ‘yer pek’,
Döner imdâdı gökten beklerim, heyhât, ‘gök yüksek’.
diyerek başlayan mısralarıyla ruhî ıstıraplarını dile getirmiştir. Zira ‘İstiklâl Harbi sonunda kurulan yeni Türkiye’nin dayandığı laik esaslar,
onun yıllardan beri bağlandığı, hiçbir hadisenin sarsmadığı idealinin
gerçekleşme ümidini kırmış, onu adeta bir ışık dünyası içinde yaşatan
bu idealin tam da gerçekleşeceğini umduğu bir zamanda sönüvermesi,
hayal sukutu, içinden çıkılmaz bedbinliklere düşürmüştür.” (Kurtoğlu,
2016: 334-35).
M. Ertuğrul Düzdağ gibi Mehmet Kurtoğlu da iddiasını onun yine Millî
Mücadele Dönemi’ndeki yakın arkadaşlarından Hasan Basri Çantay’ın anlattıklarından hareketle pekiştirir:
“Bu konuda yakın dostu Hasan Basri Çantay’ın anlattıkları önemlidir.
‘Çanakkale zaferinin yıldönümüdür… Bir tören yapılıyor… Çanakkale
şehitleri anılacak… Zamanın meşhur zibidi şairi kürsüye geliyor, ‘maalesef ’ diyor; Çanakkale şehitleri için güzel, şehitlerimizin şanına layık
bir Türk şairi tarafından şiir yazılmadı. Çanakkale destanını yazan
maalesef Türk değildir. Çaresiz Türk olmayan bir adamın şiirini okuyacağız’ yâvesini savuruyor istemeye istemeye Âkif ’in şiirini okuyor…
Merhum bu hadiseyi duyar. Çok pek çok müteessir oluyor; o kadar
ki koskoca adam bir çocuk gibi ağlıyor. Çanakkale şehitlerinden onu
ayırmak, sen Türk değilsin demek... Tahkir etmek… Âkif ’in en hassas
yerine, en hassas teline dokunmak… Bu hareket ve hakaret, zamanın
zamane şairi, devlet şairi, resmi şair tarafından yapılmış… Tam o sırada da gençliğinin kısm-ı azamını hamamda geçirmiş yazar, CHP’nin
resmî gazetesinde bir başmakale yazmış… Âkif ’e, ‘Hadi git artık, sen
kumda oyalan!’ demiş… Âkif bunu da okuyor… Ve artık Türkiye’de duramıyor.” (Kurtoğlu, 2016: 36).
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Yukarıda örnek olarak yer verilen resmî yazılar ile TBMM Arşivi’ndeki
İstiklâl Mahkemeleri belgeleri arasında çıkan kendisine ve eşine ait mektuplardan ve bu konuda yazılan bazı kitap ve makalelerden anlaşıldığı kadarıyla
Mehmed Âkif ’in daha önce birkaç kez değişik sebeplerle ve geçici sürelerle
ziyaret ettiği Mısır’a Millî Mücadele kazanıldıktan ve yeni bir devlet kurulduktan sonra gidip yerleşmesi ve orada on yıl kaldıktan sonra ancak ağırlaşan
hastalığı nedeniyle 16 Haziran 1936 tarihinde İstanbul’a dönmesi bir görev
icabı değil, bir zorunluluktan ve Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde
yönetime olan küskünlüğünden ya da yönetime olan güvensizliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Mehmed Âkif’in İstiklâl Düşüncesi
İstiklâl, Arapça “killet”ten gelir. “Kendi başına olma, kimseye tabi olmayıp
kendi kendine olma; az görme, azımsama” (Şemseddin Sami,?: 103); “yalnızlık”
(Ahteri Mustafa Efendi, 2009: 441) gibi anlamları vardır.
“İstiklâl” kelimesi, Tanzimat ile birlikte bağımsızlık, kimseye bağlı bulunmama, ölümden korkmadan kendini tehlikeye atma, tehlikeli işlere yiğitçe
atılma gibi anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Ama bu kelime, Mehmed
Âkif ‘in İstiklâl Marşı’nda kullanması ile birlikte ilk kez bağımsızlık, maddi
veya manevi bakımdan kimseye tabi olmamak, kimsenin buyruğu ve boyunduruğu altında yaşamamak, kimseye hesap verme mecburiyetinde olmamak
gibi hakiki anlamına kavuşmuştur.
Mehmed Âkif Ersoy’un istiklâl düşüncesi, Müslümanların hür, bağımsız
ve refah içinde yaşamasıdır. Bu düşünce ve inanç, milletin bağımsızlığına kasteden emperyalistlere karşı bir protesto mahiyetinde yazdığı İstiklâl Marşı’nda
saklıdır. Bir millî mutabakat metni olan bu marş, Millî Mücadele döneminde
verilen ölüm kalım mücadelesinin destanıdır ve ilhamını Kur’an-ı Kerim’in
yanı sıra şehitlerin kanından almıştır. Onun bu istiklâl düşüncesini anlamadan
onu anlamak, eserlerini anlamak, mücadelesini anlamak, hicretini anlamak,
fedakârlığının sınırını/sınırsızlığını ve sebebini anlamak mümkün değildir.
Mehmed Âkif ’in istiklâl düşüncesi din, vatan ve milletle hayat bulan bir
düşüncedir. Ona göre bu üç kavram birbirinden asla ayrılmaz. Âkif için bu
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üç kavram en kutsal değerleri ifade eden kavramlardır. İnsanlar bu yüzden
ölümü, yaralanmayı, sakat kalmayı, canından ve cananından vazgeçmeyi göze
alır. Millî Mücadele Dönemi’nde verilen ölüm-kalım mücadelesi de bu değerler uğruna verilmiştir. Çünkü bu değerler olmadan yaşanmaz. Ölüm ancak
bu değerler için göze alınır. Mehmed Âkif, bu değerleri korumak için Millî
Mücadele’ye fiilen katılmış ve İslam âleminin kurtuluşunun bu mücadeleye
bağlı olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden şiirlerinde, yazılarında ve vaazlarında Müslümanların gaflet uykusundan uyanmasını, üzerindeki ölü toprağından
silkinmesini dile getirmiş; “Kastım budur şehre varam / Feryad u figan koparam” diyen Yunus Emre gibi o da Anadolu’yu âdeta şehir şehir gezerek milleti
bilinçlendirmeye, istiklâli korumak için Müslüman milletleri uyandırmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, Batı’dan bilim ve teknolojiyi almak ancak son din olan
İslam dinine, bu dinin gerektirdiği İslami anlayışa, şekillendirdiği gelenek ve
göreneklere, manevi ve kültürel değerlere bağlı kalmak gerektiğini savunmuştur.
Âkif ’in İslam anlayışı, Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’in sünnetine
dayalı bir anlayıştır. O özel yaşamında da inandığı dinî prensiplere uygun bir
yaşam biçimi sergilemiştir. Onun bu karakteristik özelliği kendisini tanıyanların dikkatini çekmiş, sevenleri ve sevmeyenleri tarafından takdirle karşılanmıştır. Orhan Okay, onun bu özelliğini şu şekilde anlatır:
“Mehmed Âkif hakkında yazılmış bütün biyografiler; yakınlarının ve
hasımlarının yazıları, ona şairdir, değildir diyenler; gericidir, değildir
hükmünü verenler; değişmeyen, ortak bir noktada birleşirler: Âkif, hayatı boyunca belli ahlâkî prensiplerin adamı olarak yaşamış bir karakter adamıdır. Dostları arasında her zaman dürüst ve sözüne güvenilir
bir insan olarak kalmıştır. Bütün Safahat’ında, nesir yazılarında ve vaazlarında ortaya koyduğu İslamî prensiplere, husûsî hayatında da son
derece bağlı kalmıştır.” (Okay, 1989: 13).
Mehmed Âkif ’e göre insanı üstün kılan, maddi gücü değil sahip olduğu
imanı ve manevi değerleridir. Mehmed Âkif bu yüzden Millî Mücadele henüz kazanılmamışken yazmış olduğu İstiklâl Marşı’na “Korkma!” diyerek
başlamıştır. Bu kelime, Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi’nin 40. ayetinde geçen
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ve “üzülme /korkma” anlamına gelen “La-tahzen” kelimesinden mülhemdir.
Sözü edilen ayetin, Hz. Peygamber’in Hz. Ebubekir ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sırada saklandıkları Sevr Mağarası’nda nazil olduğu rivayet edilmektedir. Ayetin anlamı şöyledir: “Eğer siz ona (Resulullah’a) yardım
etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir. Hani, kafirler onu, iki
kişiden biri olarak (Ebubekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar
mağaradaydı, o, arkadaşına, ‘Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir.’ diyordu…” (Tevbe, 40).
Bir mücadelenin zafere ulaşması için öncelikle mücadele edenlerin cesur
olmaları ve zafere kavuşacaklarına samimiyetle inanmaları gerekir. Mehmed
Âkif ’in İstiklâl Marşı’na “Korkma!” kelimesi ile başlaması bir taraftan milletin
cesaretli olması için yapılan bir telkin olarak görülürken diğer taraftan onun
zafere olan inancını ve samimiyetini gösterir. Mehmed Âkif ’in, yine Kur’an-ı
Kerim’in Âl-i İmrân suresindeki 139. ayetinden ilhamla söylemiş olduğu,
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın
mısraları, bu zaferi nasıl bir iman ve ümitle beklediğinin ve geleceğe olan imanının göstergesidir. İşaret edilen ayetikerimede Allah şöyle buyurur: “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan
sizsiniz.” (Âl-i İmran, 139).
Mehmed Âkif, Sebîlürreşâd’da “Ye’se Düşenler Müslüman Değildir” başlıklı
makalesinde de Kur’an-ı Kerim’deki konuya ilişkin ayetleri göstererek Müslümanlara ye’se (ümitsizliğe) düşmenin haram olduğunu ve bunun nedenini
açıklar:
“… Ey cemaat-ı Müslimîn! Bu okuduğum ayât-ı celilenin birincisi Sûre-i Yûsuf ’da, ikincisi Sûre-i Hicr’de, üçüncüsü Sure-i Zümer’de, dördüncüsü de Sure-i Secde’dedir. Dördü de ye’si, Allah’ın rahmetinden,
inayetinden, nusretinden ümidi kesmeyi, suret-i kat’iyyede nehy ediyor. Bunun neuzubillah küfür olduğunu, dalal olduğunu açıktan açığa
ümmete bildiriyor. Evet, ayat-ı kerime sarihtir. Hiç te’vil götürür yeri
yoktur…
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Lakin neden ye’is bu kadar şiddetle nehiy buyuruluyor? Neden ye’is dalal ile küfür ile bir tutuluyor? Bakalım bu noktayı biraz tedkik edelim.
Evet, uzun uzadıya düşünmeye hacet yok. Bir Müslüman ye’se düştüğü
gibi Cenabıhakk’ın fisebilillah çalışanlara va’d buyurmuş olduğu necatı,
selameti, muvaffakiyeti, nusreti inkar etmiş oluyor. Hiçbir surette hulf
etmesine, haşa yalan çıkmasına imkan tasavvur edilemeyen va’d-i İlahiye inanmamak, acaba Müslümanlıkla te’lif edilebilir mi?
Bu dünyada güvenilecek, dayanılacak, hiçbir hadise ile hiçbir inkılab
ile zerre kadar sarsılmayacak, müteessir olmayacak bir şey varsa o da
Cenabıhakk’ın inayeti, merhametidir” (Sebilürreşad, 3 Şubat 1337:
293-294).
Mehmed Âkif ’e göre manevi değerlere dayanmayan hiçbir şey insani bir
değer taşımaz. Mehmet Kaplan, onun bu düşünce biçimine ve karakteristik
özelliğine şu şekilde işaret eder:
“Âkif ’in esas konusu dünya ve cemiyettir. Onun için din, insanları nizama sokan ve yükselten bir kuvvettir. Âkif, Müslümanlığa sadece bir
ahiret dini gözüyle bakmıyor, onun dünyayı da düzeltebileceğine iman
ediyordu.
Âkif ’e göre insanları kötüleştiren ihtiraslarıdır. İhtirasları tanzim eden
kuvvetler -din bunların başında gelir- ortadan kalktı mı, fertler de cemiyetler de hayvanlık seviyesine düşerler.” (Kaplan, 2009: 174-175).
Batılıların hiçbir haklı gerekçeleri olmadığı hâlde İslam coğrafyasına saldırmaları bunun somut delilidir. Ancak Müslümanların başlattıkları mücadele
hem insani hem de Müslüman olmalarının gereğidir. Mehmed Âkif, istiklâl
düşüncesini gerçekleştirmek için Batı’nın bu çirkin yüzünü ortaya çıkarmaya,
milleti uyandırmaya çalışmıştır. Batı’nın güçlü ordusundan, gelişmiş silahlarından korkmaması için de yaşanılan zaman kan ve barut kokusuyla dolu olduğu hâlde şanlı maziye ve ebedî bir istikbal ve istiklâl fikrine yer veriyor:
“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.”
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Mehmed Âkif, istiklâle kavuşmanın ve onu korumanın da bir bedeli olduğunu, istiklâle kavuşmanın Hakk’a inanmakla mümkün olabileceğini İstiklâl
Marşı’nın son dörtlüğünde yer alan mısralarda şöyle dile getirir:
“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”
Ancak bu mısralarda Mehmed Âkif, milletin bu inanca sahip olduğunu ve
istiklâli hak ettiğini söylese de Müslüman milletlerin İslam’ı yanlış anladıklarını, bu yüzden de İslam’ı yaşamadıklarını, din yerine hurafelere inandıklarını ve bununla mücadele etmek gerektiğini de söylüyor. Çünkü din en yüksek
kıymettir. Temelindeki birlik (vahdet), hak (adalet), ezeliyet ve ebediyet fikri,
“devlet-i ebed-müddet” ve ölmezlik inancını doğurmuştur. Bu yüzden Âkif ’in
Allah’tan istediği en büyük şey mabedine yabancıların el dokundurmaması
ve dinin temeli olan kıymetlere şehadet eden ezanların yurdun üstünde ebedî
olarak yankılanmasıdır. Çünkü İslam coğrafyasında günde beş kez yankılanan
ezan İslamiyet’in temelini teşkil eder. İslami değerlere önem veren, inandığı
gibi yaşayan ve yaşadığı gibi düşünen, düşüncelerini de özgürce ve samimi
bir dil ile ifade eden Mehmed Âkif, ezan seslerinin yurdun üstünde ebediyen
yankılanmasını İstiklâl Marşı’nda şu şekilde dile getirir:
“Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne namahrem eli!
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli”
Mehmed Âkif ’in, istiklâlin şartı olarak gördüğü bir başka değer vatandır. İnsan, hayatını kaybederse vatan ve milletin var olacağı ümidiyle teselli
bulur. Ama vatanını kaybederse kendisinin ve milletinin varlığı da tehlikeye
düşer. Şehitlerin vatan için ölümü göze almaları bundandır. Mehmed Âkif ’e
göre şehitlerin kanıyla sulanan vatan her şeyden üstün ve değerlidir. Öyle ki
vatan, can ve canandan da kıymetli ve sevgilidir. Mehmed Âkif, vatanından
ayrı düşmemek için gözünü kırpmadan her şeyini feda etmeye hazır olduğunu
şu mısralarla dile getirir:
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“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.”
Mehmed Âkif, muhtelif cephelerde muhtelif düşmanlara karşı savunulan
vatanın İslam’ın elde kalan son toprak parçası, son kalesi, son vatanı ve yurdu;
zaferden sonra kurtulacak vatanın da bütün Müslümanların sığınağı ve vatanı,
verilen mücadelenin bütün Müslümanların ölüm kalım mücadelesi olduğuna
inanır. Bu yüzden bütün Müslümanların ortak düşmana karşı birlikte mücadele etmelerini ister:
“… Görüyorum ki evlatlarımızın, kardeşlerimizin bir kısmı muhtelif
cephelerde, muhtelif düşmanlara karşı İslam’ın şu elimizde kalan son
yurdunu müdafaa için canlarını veriyor, kanlarını döküyor. Halbuki
o cephelerin arkasında bulunanlardan bir kısmı ellerini, kollarını bağlamış, her türlü muvaffakiyetten ümidini kesmiş, hissiz, hareketsiz; en
yaman, en acıklı akıbetleri bekleyip duruyor. Ne duruyorsunuz? Sizler
böyle ye’se dalarsanız, ‘Artık İslam için halas çaresi kalmamıştır. Artık
dinin son yurdu olan bu topraklar da mutlaka bizim elimizden çıkacaktır.’ diye kötürümler gibi elleri kolları bağlı durursanız halimiz ne
olur? Hiç düşünmüyor musunuz?
Geliniz, Allah’ın inayetinden ye’se düşmek suretiyle bilerek bilmeyerek
daldığımız dalalet girdabından silkinip çıkalım. Cenabıhakk’ın kudretine, azametine va’d-i İlahisinin hulf şaibesinden beraetine olan imanımızı tecdid edelim.” (Âkif, 3 Şubat 1337: 293-294).
Mehmed Âkif ‘in istiklâlden ayrı düşünmediği bir diğer önemli unsur millettir. Onun tasavvur ettiği toplum İslami değerlere önem veren, bilgili, gayretli, samimi, ümitvar ve birlik içinde olan bir toplumdur. Ne var ki Mehmed
Âkif ’in bu şekilde idealize ettiği toplum tasavvuru realiteden uzaktır. Özellikle Millî Mücadele’nin başlarında toplum cahil, ümitsiz, tam bir karışıklık
ve bedbinlik içindedir. Mehmed Âkif, şiirlerinde toplumun içinde bulunduğu
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bu vahim durumu resmederken realist tablolar çizmiştir. Bu tablolarda İslam
ümmeti paramparçadır. Mehmed Âkif, Müslümanların içinde bulunduğu bu
duruma isyan eder. Ancak Nurettin Topçu’nun da belirttiği gibi Âkif ’in isyanı,
insan ruhunun telefiyle sonuçlanan, kin, kibir ve hüsran barındıran isyan değildir. Aksine, Topçu’nun ifadesiyle, “merhametle başlayarak ümit ve iman ile
beslenen” bir isyandır. Ama bazen bir tuğyan olur. Topçu bu durumu Âkif ’in
şiirlerinden birini örnek vererek şöyle anlatır:
“Cemaatin yuvarlandığı ahlâksızlık uçurumu önünde onun isyanı da
haşin bir darbe halini alır. İman dolu sanatı o zaman esefle dolu bir
sille, bir tuğyan, bir nefret, sanki ilahi bir kin, bir mahşer hükmü olur:
Vefa yok, ahde hörmet hiç, emanet lafz-ı bî-medlul;
Yalan rayiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul.
Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller hâr;
Nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkâr.
Beyinler ürperir, ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş!
Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş
Mefahir kanasın gitsin de vicdanlar kesilsin lâl…
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken durmaz istiklâl!” (Topçu, 1998: 84-85).
Mehmed Âkif, toplumun yaşadığı bu vahim durumun müsebbibi olarak
İslam’ı görmez. Aksine İslam’ı en yüce değer, gayret, samimiyet ve kahramanlık
dini olarak görür:
Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır.
Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.
Cebânet, meskenet, dünyada sığmaz ruh-ı İslam’a
Kitabullahı işhad eyledim-gördüm ya- davama.
…
O imandan velev pek az nasip olsaydı millette
Şu üç yüz elli milyon halkı görmezdin bu zillette.
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Âkif ’in isyanı bu yüzden İslam’a değildir. Onun asıl isyanı İslam’ı anlamadıkları ve yaşamadıkları için görevlerini hakkıyla ifa etmeyen/edemeyen,
milleti bu hâle getiren cahil, menfaatçi din adamları, vaizler, hocalardır. Âkif,
Sırâtımüstakîm’deki bir makalesinde bu duruma tepkisini şöyle anlatır:
“Lakin mev’ize bermütad İsrailiyat olacaksa vazgeçtik! Cemaat-i Müslimîne artık içtimaiyat lazım, içtimaiyat! Şarkta, garpta, şimalde,
cenupta ne kadar Müslüman varsa zillet içinde, sefalet içinde, esaret
içinde yaşadığını; sefil bir milletin elinde kalan dinin kabil değil i’lâ
edilemeyeceğini bilmeyen, anlamayan vaizi kürsüye yanaştırmamalı.
Vâiz milletin mâzisini, hâlini bilmeli, cemaati istikbale hazırlamalı.
Hele hoca efendilerimiz hiç kürsülerin semtine uğramıyorlar. Göreceksiniz, ramazanda yine kürsüler şuradan buradan koşup gelen medrese,
mektep görmemiş ümmî hocalar tarafından işgal olunacaktır!
Hocamız Halis Efendi hazretlerinden niyaz ederiz: Ya bu kürsülere
ramazanda birer adam çıkarsınlar yahut bu ceheleyi cemaatin başına
bela etmesinler. Doğrusu bu herifleri dinledikçe gençlerdeki dinsizlik
modasını hemen hemen ma’zûr göreceğim geliyor. Eğer dinin ne olduğunu bunlardan öğrenseydim mutlaka İslam’ın en büyük düşmanı
olurdum.” (Abdulkadiroğlu & Abdulkadiroğlu, 1987: 52).
Mehmed Âkif ‘e göre milletlerin hayatı, bekası, istiklâli ve selameti için
birlik içinde olmaları ilahi bir kanundur. Anadolu’da yaşayan bir avuç Müslümanın başlattığı bu mücadele bütün Müslüman milletlerin istiklâli içindir.
Mehmed Âkif ’in sahip olduğu bu fikir, bu düşünce ve bu anlayış aslında bütün
İslam şairlerinde vardır.
Vahdetin, birliğin bir ilahi kanun olması sebebiyle Mehmed Âkif, pek çok
şiirinde birlik ve beraberliğin önemine değinir. Bir şiirinde yer alan şu mısralar
onun bu konudaki düşüncesini ortaya koyar:
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez
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Mehmed Âkif bir başka şiirinde de birlik ve beraberliğe verdiği önemi
şöyle anlatır:
Değil mi cephemizin sînesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sîne çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
Âkif ’in bütün derdi İslam ve İslam ümmetinin birlik ve beraberliği, hürriyet ve refahıydı. İnançlarından taviz vermeyen, onurlu bir duruş sergileyen
Mehmed Âkif, Millî Mücadele’nin sürdüğü yıllarda (10 Şubat 1921 tarihinde),
Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği vaazda Müslümanların vahdetine,
birlik ve beraberliğine şu şekilde vurgu yapar:
“Öyle ya, gözümüzü açtık, Avrupa medeniyeti, Avrupa irfanı, Avrupa
adaleti, Avrupa efkâr-ı umûmîyesi nakaratından başka bir şey işitmedik…Edebiyatları, hele edebiyatlarının ahlâkî, insanî, içtimaî mevzuları pek hoşumuza gitti... Avrupa’yı, Asya’yı, Afrika’yı dolaşarak Avrupalı
dediğimiz milletlerin esaret altına, tahakküm altına aldıkları biçare insanlara karşı reva gördükleri zulmü, gadri, hakareti gözümle görünce
artık aklımı başıma aldım. Demin söylediğim şeytanî vesveselere kapılmış olduğumdan dolayı Cenabı Hakka tövbeler ettim…
Cenabıhakk, ‘inneme’l-mü’minune ihvatun’ (Mü’minler birbirlerinin
kardeşinden başka bir şey değildir) buyuruyorken yazıklar olsun ki biz
o kardeşlikten çok uzakta bulunuyoruz. Ancak ayda, alemde bir kere
camiye geliyoruz…
… ‘Bir müminin diğer mümine karşı vaziyeti yekpare bir duvarı vücuda getiren perçinleşmiş kayaların birbirine karşı aldığı vaziyet gibidir...
Öyle olacaktır. Öyle olmalıdır.’ Hadis-i şerifini elbette işitmişsinizdir…
…Ümmet-i İslamiye’nin dünyada, ukbâda felahını, necâtını, saadetini,
refahını, sâmânını temin eden emirler yok mu, işte onların her biri Allah’ın bir sünneti, yani bir kanunudur…

26

MEHMED ÂKİF ERSOY’UN HAYATI VE İSTİKLÂL DÜŞÜNCESİ
Abdulhakim Koçin

…Demek, milletlerin hayatı, bekâsı, istiklâli, selâmeti için, aralarında
vahdet hüküm-ferma olması lüzumu bir kanun-ı İlâhî imiş!
Ey cemaat-i Müslimin! Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar
çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi hevasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır…
…Asırlardan beri âlem-i İslam’ın başında olarak Ehl-i Sâlip ile çarpışıyoruz…
Ey cemaat-i Müslimin! İşte bugün bizden istedikleri ne filân vilâyet ne
filân sancaktır; doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, dinimizdir, imanımızdır.
… biz elimizdeki şeriatin ahkamına, esasat-ı fazılasına tamamıyla sarıldığımız gün yakamızı kurtarmış oluruz.” (Sebilürreşad, 25 Teşrinisani 1337: 249-259).
Özetlemek gerekirse Mehmed Âkif ‘in istiklâl düşüncesinde genel anlamda bütün milletlerin istiklâli vardır. O, Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında
şöyle der: “Biz bütün milletlerin istiklâli için harp ediyoruz.” (Sebîlürreşâd, 25
Teşrinisani 1337: 249-259). Mehmed Âkif ’in bu sözünü dikkate aldığımızda
onun istiklâl düşüncesinde genelde bütün milletlerin özel anlamda ise Müslüman milletlerin istiklâl düşüncesi vardır. Onun bu istiklâl düşüncesinde de şu
unsurların yer aldığını söyleyebiliriz:
1. Bağımsız ve mamur bir ülke,
2. Uğruna her şeyi feda etmeye değer hürriyet,
3. Hak ve adaletin sağlandığı meşru bir düzen,
4. Müslümanların birlik ve beraberliği,
5. Dindar, uyanık ve çalışkan bir toplum,
6. Bilgili, yerli, yenilikçi ve müsamahalı aydınlar,
7. Hakperest ve heyecanlı bir gençlik.
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Şunu da unutmamak gerekir ki Mehmed Âkif ’in istiklâl düşüncesi aynı
zamanda Millî Mücadele’ye iştirak edenlerin de istiklâl düşüncesidir. Mehmed
Âkif ’in kendisi ve ilhamını Kur’an-ı Kerim ve şehitlerin kanından alarak yazdığı İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her ferdin hatta bütün
bir İslam ümmetinin ortak değeridir.
Yaşadığı dönemde “İslam Şairi” olarak ün kazandığı gibi TBMM arşivinde
bulunan seçim mazbatasında da İslam şairi olarak tavsif edilmiştir. Bu sebeple
onun maddi mirası elbette soyundan gelenlere aittir; manevi mirası ise herkesindir. O, hayatını maddi sıkıntılar içinde sürdürdüğü hâlde İstiklâl Marşı
ödülü olarak kendisine verilen 500 lirayı almamış ve Dârülmesai’ye bağışlayarak milletine vefasını ortaya koymuştur. Onun bu vefasına karşılık bugün
bizim de yapmamız gereken görevler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1. Mehmed Âkif ’in bu vefalı tarafını unutmamak; bu duyguyu diri tutmak,
2. Onun eserlerini ona olan vefa borcumuzdan dolayı herhangi bir maddi kazanç beklemeden yayına hazırlayıp dağıtmak,
3. Eserlerinde referans verdiği asr-ı saadet örneğinde olduğu gibi Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamak,
4. Maddi silahların üstünlüğüne aldırmadan sarsılmayan bir iman ile
egemenliğimize; din, kültür ve medeniyetimize; istiklâl ve istikbalimize sahip çıkmak,
5. Her zaman ve her hâlükârda Hakk’ın, hakikatin, adaletin temsilcisi ve
koruyucusu olmak,
6. Mazlumun, mağdurun, yoksulun yanında ve hamisi olmak.
Son söz olarak şunu demek isterim: Sivilinden askerîne, komutanından
rütbesiz neferine kadar Millî Mücadele’ye emek verenlere, bu uğurda malını
ve canını feda edenlere; din, namus, millet, vatan ve istiklâl için şehit düşenlere minnettar olduğumuzu bir kez daha belirtir; cümlesine Allah’tan rahmet
dilerim.
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Giriş
İstiklâl Marşı ve onun şairi Mehmed Âkif Ersoy hakkında çok sayıda kitap telif edildiği hâlde, bugüne kadar İstiklâl Marşı’nın yazıldığı
mekânla ilgili belgelere dayalı müstakil bir araştırma yapılmamıştır.
On altı yıldır fasılasız bir şekilde sürdürdüğüm araştırmalar sonunda
ulaştığım bilgi ve belgeler ışığında bugüne kadar bir ansiklopedi maddesi, ulusal ve uluslararası sempozyum ve bilgi şölenlerinde sekiz tebliğ sundum. Bu
tebliğlerden beşi Tâceddîn-i Velî’nin Divanı, Risalesi ve külliyeye ait vakfiyelere ulaşamadığım dönemde yapılmıştır.
Israrlı ve aralıksız bir şekilde arşivlerde, kütüphanelerin yazmalar bölümünde ve sahaflarda yaptığım çalışmalar sonunda; Tâceddin Külliyesi’nin
vakfiyelerine, Tâceddin camii, türbe, hazire ve dergâhın selamlık binasının
tapu kayıtlarına, 1924 tarihli Ankara’nın şehir kadastral haritalarına ve diğer
arşiv belgelerine; Tâceddîn-i Velî’nin eserlerine, şu an itibarıyla bilinen ve tek
nüsha olan, Fî Gurre-i Muharrem sene 1147/3 Haziran 1734 tarihinde istinsah
edilen Tâceddîn-i Velî Divanı’na kavuşmuş bulunuyorum.
Bu arada Tâceddin Dergâh’i banisi Tâceddinzâde Mustafa’nın Tâceddinoğlu mahlasıyla telif ettiği, şu an itibarıyla tek nüsha olan divanı hakkında
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mesut bir gelişme yaşandı. Tarafımızdan yayına hazırlanan söz konusu “Tâceddîn-i Velî Divanı”; divan yazarı Tâceddîn-i Velî’nin hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti, misyonu, mensup olduğu tasavvufi ekolü ve intisabının anlatıldığı ilk bölüm; divanın muhteva tahlilinin yapıldığı ikinci bölüm; divan ve divançe’nin
orijinal metinlerinin tıpkıbasımları, çeviri yazıları ve divan dışında kalan altı
ilahi de ilave edilerek 195 şiirden oluşan üçüncü bölüm şeklinde tasarlanmış,
kaynakça ve lügatçe ilave edilerek toplam 408 sayfa hâlinde, Hece Yayınevi tarafından Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır (Öztürk, 2021).
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Müfettişi es-Seyyid Mehmed Saadeddin Efendi’nin olmadığını söylediği (BOA/Cevdet-Evkâf 1270: 10201) Tâceddinzâde
Mustafa Efendi’nin tescil ettirdiği Tâceddin Külliyesi vakfiyeleri (AŞS, 1074:
Defter No: 49, Sıra: 423), kurduğu vakfın gelirinden Tâceddin Camii imamına
tahsisat ayıran Musluoğlu Aslan Ağa (Aslan Ağa bin Muslu ve Hafidi Abdullah
bin Salih) Vakfı (VGMA, 1075: Defter No: 597, Sayfa: 166, Sıra: 137) ve hatta
Tâceddinoğulları taifesine mensup bir grup ailenin ikamet ettiği ve dergâhın
yer aldığı Teke Ahmed Mahallesi avarız vergisini karşılamak amacıyla İbrahim
Tâceddin Efendi bin el-Hâc Veled eş-Şehir bi-Ukkâşe Vakfı (AŞS, Defter No:
4, Sayfa: 88, Sıra: 225), TYB’nin 27-28 Aralık 2017 tarihinde tertip ettiği “80
Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy Bilgi Şöleni”nde tarafımdan tanıtılmış ve Şölen
Kitabı’nda yayımlanmıştır1. Kuşkusuz gerçekleştirilen bu çalışmaların yanında
araştırılması gereken başka konular da bulunmaktadır.
Ankara’nın dinî ziyaret merkezleri protokolünde Hacı Bayram’dan sonra
ikinci sırada yer alan Tâceddin Dergâhı’nın manevi ağırlığı, Tâceddin Mahallesi’nin mistik ve kültür hayatımızdaki önemi ve Mehmed Âkif ’in ikamet için
Tâceddin Dergâhı’nı seçmiş olmasının bir tesadüf eseri olup olmadığı, bu atmosferin İstiklâl Marşı’na yansımasının bulunup bulunmadığı hususları, ileride üzerinde durulması gereken hususlardan bazılarıdır.
Tâceddîn-i Velî’nin gerçek adı, hangi tasavvuf ekolüne mensup olduğu,
seyr-i sülûkunu hangi mürşidin irşadı ile tamamladığı ve Ankara’ya hangi tarihte geldiği hususları başta olmak üzere, bu zamana kadar yeterli araştırma
1

Tâceddin Külliyesi ve külliyenin yer aldığı Teke Ahmed Mahallesi ile alakalı bu dört vakfiye hakkında
daha fazla bilgi almak isteyenler tebliğlerden oluşan Şölen Kitabı’na başvurmalıdır (Öztürk, 2017).
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yapılmadan; vakfiyeler, risaleler ve divan gibi temel kaynaklara ulaşılmadan
kaleme alınan ve yayımlanan resmî (eski eser tescil fişi dahil) ve özel bütün
yazılar; üzülerek ifade edelim ki, türbe kapısı üzerinde bulunan kitabenin yanlış okunmasından başlayarak, Tâceddin Külliyesi’nin ilk yapılış tarihi, mimari
özellikleri, yerleşim planı, yapıda kullanılan malzemenin cinsi, türbede istirahat eden zevattan hangisinin baba, hangisinin oğul olduğu, gerçek hazirenin
yeri ve günümüzde mevcut olmayan bu hazirede kimlerin metfun bulunduğu,
caminin kıble cihetinde yer alan kabirlerin gerçek mahiyetinin nelerden ibaret
olduğu; Mehmed Âkif Ersoy’un içerisinde İstiklâl Marşı’nı yazdığı ve hâlen
müze olarak kullanılan kasr-ı ebniye/selamlık binasının ne zaman ve hangi
amaçla inşa edildiği ve imam meşrutası/lojmanı olmadığı konularına kadar,
kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin hemen tamamı ıslaha muhtaçtır.2
Bu sebeple İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekân Tâceddin Dergâhı selamlık
binası ve bu dergâhın banisi Tâceddinzâde eş-Şeyh Mustafa el-Ankaravî’yi anlatmaya, bilgi ve belge eksikliği sebebiyle bu konularda bugüne kadar yapılan
yanlışlıkları düzelterek başlamak gerekiyor. Fakat konuyu dağıtmamak ve kimseyi incitmemek adına, yapılan yanlışlıkları ve bu yanlışlıkları yapanları sayıp
dökme yerine, şu ana kadar ulaşılabilen veriler ışığında doğruları kayda geçirme prensibi, yöntem olarak benimsenmiştir. Nasıl olsa, doğru bilgiyi görenler
kendi hatalarını tashih edeceklerdir. Bu yazıda Tâceddin Külliyesi’ni oluşturan
hizmet birimlerinden ve içerisinde İstiklâl Marşı’nın yazıldığı selamlık binası
ile hazireden bahsedilecek ve bazı önerilerde bulunulacaktır.
1. Tâceddin Külliyesi
1.1. Tâceddin Külliyesi’nin Zâviyeden Dergâha Evrilmesi

Hacı Bayram-ı Velî ve Karacabey Külliyesi gibi Tâceddîn-i Velî Külliyesi
de Ankara’da zaviyeli mescid/camilerdendir. Belgelerde adı zâviye, tekke/tekye, han-gâh/hanigâh, asitâne ve dergâh olarak geçmektedir. Tâceddîn-i Velî
Külliyesi’nin tesis edildiği yerin Şeyh Paşa Zâviyesi derunu olması hasebiyle
2

Kitabe başta olmak üzere Tâceddin Külliyesi’nin yerleşim planı, yapı malzemeleri inşa tarihi
konularında yapılan yanlışlık ve noksanlıkların bir bölümü için dipnotlar dâhil önceki çalışmalarımıza
bakılabilir (Öztürk, 2007; Öztürk, 2017).
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Tâceddinzâde Mustafa Vakfı zâviye olarak hizmete başlamış, dergâh olarak
şöhret bulmuştur.
Asitâne kelimesine sözlüklerde; “kapu eşiği, ayakkabılık ve dergâh karşılığı” verilmektedir (Cudi Efendi, 2006: 20). Kâmûs-ı Türkî’de ise asitâne kelimesi
şu şekilde açıklanmaktadır: “Büyük tekke, eşik ve payitaht”. Bu nam ile “asitâne” tabiri İstanbul’a alem olmuştur (Sami, 2010: 71). Bu kelime anlamlarının
dışında Tâceddin Dergâhı ile irtibat kurmamıza yarayan en açıklayıcı bilgi
Kubbealtı Lügatı/Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te yer almaktadır. Bu sözlükte
asitâne kelimesine “dergâh, eşik, büyük tekke, başkent” anlamları verildikten
sonra üçüncü sırada “bir tarîkatin merkezi durumunda olan ve içinde kurucuların türbesi bulunan dergâh” karşılığı verilmektedir. Abdulbaki Gölpınarlı
ise “Sûfilerce asitâne, tarikat pirinin yattığı tekkedir ki, o tarikat ehlince ulu ve
muteber sayılırdı” demektedir (Kubbealtı, 2005/I: 183). Aynı sözlükte kapı anlamına gelen “der” ile yer bildiren “gâh” kelimelerinin birleşiminden oluşan
“dergâh” tabiri de şu ifadelerle açıklanmaktadır: “Tarikatlarda dervişlerin zikir
ve ibadet ettikleri ve içinde tarikatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları mekândır.
Bir büyüğün herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzuru, eşiği”. Dergâh-ı âlî
padişah kapısı, dergâh-ı devlet, devlet kapısı, dergâh-ı mualla saray, dergâh-ı
bârî Allah’ın huzuru/ilâhî izzet makamı anlamlarına gelmektedir (Kubbealtı,
2005/I: 673).
Tetkik ettiğim arşiv belgelerinden ve yaptığım okumalardan edindiğim izlenim odur ki zâviyelerin; toplumun bütün kesimlerini kucakladığını, özellikle
devlet otoritesinin tesis edilemediği ilk dönemlerde ve Anadolu’nun yurt edinilmesinde, insanların kafileler ve kabileler hâlinde Orta Asya Türk dünyasından Anadolu’ya/Diyar-ı Rum’a gelip yerleşmelerinde, bu coğrafyada tanımadıkları insanlarla tanışıp kaynaşmalarında, ulaşımın güven ve istikrar içinde
yapılmasında, ticaretin gelişmesinde, verimsiz ve boş arazilerin ziraate açılmasında, köy, kasaba ve şehirlerin kurulmasında, yaygın eğitimin toplumun
bütün kesimlerine ulaştırılmasında, milletimizin göçebe kültüründen şehir
medeniyetine yükseltilmesinde oynadığı nazım rol, gerçekten göz kamaştıracak boyutlardadır.
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu bütün coğrafyada istikrar ve huzuru sağlamasıyla zâviyelerin fetih ve kuruluş dönemlerindeki misyonu sona
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ermiş; zâviyeden dergâha evrilen Tâceddin Dergâhı’nda olduğu gibi, XVI. yüzyıldan itibaren buralar kültür merkezleri hâline dönüşmüş, bunlardan bir kısmının yerlerinde mahalle camisi ve mescidleri yapılmış, bir kısmı ise son devrin tekkeleri hâline inkılâp etmiştir. Semavî Eyice’ye göre bu zâviyelerin çoğu
bugün camisi ve mescid olarak tanınıyor ve öyle kullanılıyor ise, bu nispeten
geç bir devirde husule gelen bir değişiklik sonunda meydana gelmiştir. Netice
itibarıyla hayırsever mutasavvıf insanlar, çağın gereği olarak imaret adı altında
zâviyeli camiler şeklinde tekkeler kurmaya önem vermişlerdir (Eyice, 1963).
Tâceddin Dergâhı için kullanılan diğer bir isim de “hanikah”tır. Tekke
manasına gelen Farsça hangahtan Arapça’ya hankah suretinde geçmiş ve buradan hareketle Türklerce hanikah şekline çevrilmiştir. Istılah olarak tarikat müesseselerinin merkezi/asitâne/ocak yerinde kullanılmıştır. Hanikahlara bağlı
olanların büyüklerine tekke, küçüklerine de zâviye adı verilmiştir. Tekke ve zâviyeler bağlı bulundukları hanikahlar vasıtasıyla maddi ve manevi ihtiyaçlarını
temin ediyorlardı. Bu sebeple hanikah postuna oturan şeyh tarikatın en büyük
uzvu sayılırdı. Mevlevilikte olduğu gibi tarikatların bir kısmında aynı asitâne
ve hanikaha bağlı tekke ve zaviyelerin şeyhleri onun tensip ve teklifiyle atanıyordu. Bu tekke ve zâviyelerin kayıtları bu merkezlerde tutuluyordu. Merkez
hüviyetini kazanan hanikah ve asitâneler, içtimai yardım müesseseleri, hayır
ve şefkat merkezleri olmalarının yanında, günümüz ifadesiyle toplantı yeri ve
platform vazifesi de görüyordu (Pakalın, 2004: 730-731).
İlk el arşiv belgelerine dayalı olarak aktarılan bu bilgiler, Tâceddin Külliyesi’nin diğer zâviyeli camilerde olduğu gibi; zâviye, cami, türbe, selamlık binası,
hazire, hazire içerisinde bulunan taşradaki ikinci bir türbe, dervişlerin ve misafirlerin ağırlandığı fukara odaları, çeşme, su kuyusu, şadırvan; bu yapıların
uyum içerisinde yerleştirildiği, peyzaj mimarisi esaslarına göre dizayn edilmiş
çevre düzenine sahip bir dergâhla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Onarım keşif defterinde ayrıntı bulunmamakla birlikte diğer emsallerine
bakarak, yukarıdaki hizmet birimlerine ilaveten şeyh efendilerin aile bireyleriyle birlikte ikamet ettikleri haremlik/lojman binasının da mevcut olduğu/
olması gerektiği tahmin edilebilir.
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1.2. Tâceddin Külliyesi’ni Oluşturan Yapılar Topluluğu

Gerek mimari özellikleri ve gerekse kullanılan malzemeler ve hepsinden
daha önemlisi türbe kapısının üzerindeki II. Abdülhamid (1876-1909)’in tuğrası altında yer alan dört mısralık kitabeden, mevcut yapıların XIX. yüzyılın
son senelerinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Burada cevaplandırılması gereken soru, bu yapıların önceki hâllerinin nasıl olduğu ve kim tarafından ne
zaman yaptırıldığı ve külliyenin hangi hizmet birimlerinden meydana geldiği
hususlarıdır.
Külliyenin onarımına ait belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Tâceddin
Külliyesi’nin zâviye, cami, türbe, hazire; mutfak/taamhâne, zikirhâne/çilehâne,
derviş ve misafir odaları, su kuyusu, çeşme sonradan inşa edilen selamlık binası ve diğer hizmet birimlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Binaların ilk şekillerinin nasıl olduğu, hangi tür malzeme ile inşa edildiği, mimari şekilleri ve ihtiva ettiği birimler hakkında maalesef ayrıntılı bilgiye
sahip değiliz. Şeyh Tâceddinzâde Mustafa Efendi’nin 1630 tarihinde Ankara’ya
geldiğini, ilk yıllarda muhtelif cami kürsülerinden yaptığı vaazlarla halkı bilgilendirdiğini, 1664 tarihli vakfiyesinde geçen ifadelerden bu tarihten önce cami
ve türbenin inşa edilerek hizmete açıldığını; şuhûd-i hal listesinin başında yer
alarak kuruluşuna şahitlik ettiği 1665 tarihli Aslanoğlu ibni Muslu Vakfı’ndan
imama tahsisat ayrıldığına bakarak, bu tarihten önce Şeyh Efendi’nin dışında
imam ve türbedar atamalarının yapıldığını öğreniyoruz.
Mimari detay ve inşa tarihi verilmemekle birlikte Tâceddin Camii hakkında menkıbevî ilk bilgiler Risale-i Tâceddîn-i Velî’de yer almaktadır (Risale-i
Tâceddîn-i Velî, vr. 21/a-21/b).
Şeyh Efendi, Risale’de uzun uzadıya anlattığı Tâceddin Camii’nin inşaatına hangi saiklerle karar verildiğini, övgüye layık maneviî değerini ve hayırsever insanların yanında melâike, cinnî ve perilerin yaptığı yardımları bir dörtlükte şöyle dile getirmiştir:
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“Medh-i Câmi‘-i Şerîf ”
Emr-i Hakk ile binâsı müstehaktır [midhate]3
Fukarânın Kâbesidir hazer ît yoktur şübhe
Evliyânın mecma‘ı [hem] enbiyânın [mihveri]4
Etme gaflet eksik olma göresin sırr-ı Nebî
Tâhir ol sen ey musallî terk eyleme âdâbı
Niceler old’âşinâ [hem] kurbet-i rûhânî[si]
Tâcedinoğlu binânın lütf-i Hak’tır rehberi
Eyledi imdâd melâik dahi cinn ile perî (Risale-i Tâceddîn-i Velî, vr. 22/a) (Ek-1).
Bu manzum kitabe “Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” vezniyle yazılmıştır. Ancak metinde hece eksiklikleri bulunmaktadır. Şiir onarılarak vezne uygun hâle getirilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Dairesindeki tescil dosyasında bulunan sanat tarihçisi Ekrem Şentürk’ün 28.01.1963 tarihli raporunda, “camiin
ilk şeklinin toprak ve ahşaptan ibaret olduğu” yazılıdır (Ekrem, 1963). Risale’de
geçen “bir kerpici altın ve bir kerpici gümüş olsa olur idi, lâkin rıza yoktur”
(Risale-i Tâceddîn-i Veli, vr. 22/a) denilmesine bakıldığında, ilk yapılışta cami
duvarlarının bağdadi tekniği ile ahşap karkasın araları kerpiçle doldurularak
örüldüğü, çamur harçla sıvandığı ve tavanın toprak damla kapatıldığı anlaşılmaktadır.
Basit bir gözlemle mevcut yapıların II. Abdülhamid fotoğraf koleksiyonu
arasında bulunan tek kare resimde (Öztürk, 2009) görülenlerden çok değişik
olduğu hemen fark edilmektedir. II. Abdülhamid kendi özel serveti olan Hazi-

3
4

Metinde bu kelime “methe” tarzında yazılmıştır. Vezin zarureti sebebiyle “övme methetme” anlamına
gelen “midhate” şeklinde düzeltilmiştir.
Metinde “mihrî” imlasıyla yazılan bu kelime, vezin zarureti sebebiyle “çevresinde dönüp dolaşılan”
manasına gelen “mihveri” şeklinde yazılmıştır.
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ne-i Hassa’dan tahsis ettiği 60.000 küsur kuruşla5, 1310/1892-1319/1901 tarihleri arasında cami, minare ve türbe temelden itibaren yıktırılarak günümüzdeki şekliyle yeni baştan yapılmıştır. Bu durum, eski yapılarla yeni binaların
mukayesesinden, süreli yayınlarda yer alan haberlerden ve Türbe kısmına giriş
kapısının üzerinde bulunan şu kitabeden anlaşılmaktadır.
Tâcı-dâr-ı tâcı-dârân Hazret-i Sultan Hamid
Yaptı bu dergâhı Tâceddîn-i tahsine sezâ
Söyledi Câhid kulu lafzen tamâm tarîhini
Bin üç yüz ondokuzda oldu bu camîi binâ (Ek-2/a-b)
Hulûsî 1319/19016
Vezni: Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Bugün o tarihî yapılardan pek çoğu mevcut değildir. 1924 tarihli imar
planlarında caminin doğusunda görülen esas hazire, diğer şeyh efendilere
ait dışarıdaki türbe (BOA/A.MKT1261:26/74-2), derviş odaları, taamhane ve
mutfak, haremlik binaları, selamlık binasının bahçesinde bulunan şadırvan, su
kuyusu ve meyve ağaçları yerlerinde bulunmamaktadır. İmar değişiklikleri ve
istimlaklerle ortadan kaldırılmıştır. Burada vakıf adına kayıtlı sadece iki parsel
kalmıştır. Bunlardan birincisi, Ankara merkez hayrat vakıf kütük defterinde,
tapunun 62 pafta, 275 ada, 26 parselde 1285 m2 yüzölçümündeki Tâceddin
Camii ve haziresi vakfiyeye uygun olarak mazbut Tâceddinzâde Mustafa Vakfı
tüzel kişiliği adına kayıtlıdır (VGM/EML, C.I, Sayfa: 4, Sıra: 38). Diğeri, çeşitli sebeplerle hazine, belediyeler ve hususi idarelerin mülkiyetine geçen tarihî vakıf taşınmazların yeniden Vakıflar İdaresine dönmesini öngören 7044
(10.09.1957) sayılı Kanun (R.G., 1957:9705; Düstur III/XXXVIII 1958) ve bu
5
6

Rumî 29 Mart 1309/Hicrî 23 Ramazan 1310 Pazartesi, Günlük Sabah Gazetesi, Numara: 1309, Sayı:
13507, s. 1 (Bayezit Kütüphanesi/Tarık Us Koleksiyonu; IRCICA, Arşivi).
Bir cahil kitabeyi yaldızlarken bazı harf ve noktaları yok etmiştir. Belgelere inilmeden kitabeyi doğru
okumak gerçekten zorlaşmıştır. Kimseyi rencide etmek gibi bir niyetimiz olmadığı için bağımsız
yazar ve eser adı zikretmiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü tescil fişi, aynı kurumun yayını olan Vakıf
Abideler Kitabı ve Türk Tarih Kurumunun isteği üzerine Ankara Kitabeleri adlı çalışmayı yapan M.
Yusuf Akyurt dâhil bizden önce Tâceddin Külliyesi’nden bahseden hiç kimsenin bu kitabeyi doğru
okuduğunu görmedim. Bu dipnot, sırf en ufak bir dikkatsizliğin nelere yol açabileceğine vurgu yapmak
için düşülmüştür.
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kanunun uygulama şeklini gösteren Tüzük (R.G., 1964:11597; Düstur V/III
1964: 181) (19.12.1963) hükümleri uyarınca, tapunun 62 pafta, 275 ada, 25
parselinde kayıtlı 485 m2 bir saha üzerinde bulunan ve tapusunun, Ankara
Valiliği Hususi İdaresi (Özel İdare) Müdürlüğünden 11.11.1986 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına alınan ve hâlen Mehmet Âkif Müzesi olarak
kullanılan “kasr-ı ebniye/Tâceddin Dergâhı selamlık binası”dır7. Vakıfların
mülkiyetinde kalan toplam taşınmaz miktarı 1285+485=1770 m2 dir. İstimlaklerle vakfın elinden çıkan taşınmazın boyutunu gösteren yıllara sâri imar
çapları yazı ekinde sunulmuştur.
Önceleri külliyenin etrafı açıkken 1950’den sonra, dört tarafı yüksek taş
duvarla çevrilmiştir. Külliyenin bir parçası olan ve caminin giriş kapısının tam
karşısında yer alan çeşme, çekilen avlu duvarının dışında kalmışsa da son onarımlarda bu durum düzeltilmiştir. Sert Ankara taşından yapılan oluk arkalığına yerleştirilen beyaz mermer kitabeye göre külliye çeşmesi, Ser Attarzâde’nin
zevcesi Fatma Hanım tarafından 1315/1897 tarihinde yaptırılmıştır. Yüzlerce
benzeri gibi musluğundan su akmayan çeşme, kendi kaderine terk edilmiştir.
Tarihî su kuyusu ve şadırvanın/havuzun parçalanmış bazı taşları, selamlık
binası/M. Âkif Müzesi avlusu içinde dağınık bir vaziyette durmaktadır. Kendisine uzanacak hamiyetli bir eli beklemektedir.
1.2. Tâceddîn-i Velî Külliyesi Haziresi

Tâceddîn-i Velî Külliyesi’nde iki hazire bulunmaktadır. Tâceddin Camiini merkeze aldığımızda bunlardan birisi kuzey doğuda, diğeri caminin kıble
cihetinde ve türbe önüne kadar uzanan güney batısında yer almaktadır. Esas
Tâceddîn-i Velî haziresi bugün yerinde bulunmayan kuzey doğudaki haziredir.
İmar planlarında gösterilmediği hâlde, caminin güney tarafında mevcut olan
mezarlar 1926’lardan itibaren Hacı Bayram-ı Velî Camii çevre düzenlemesi
sebep gösterilerek buradan Tâceddin Dergâhı’na nakledilen mezarlardır.

7

VGM/EML 1986: Ankara Merkez 7044 Hayrat Kütük Def., C.I, s. 1. Tâceddin Dergâhı “Kasr-ı
ebniye”si olarak Tâceddinzâde Mustafa Vakfı adına tapulu olması gereken taşınmaz, anlatmaya
çalıştığımız kanuni zorunluluk sebebiyle “avlulu ahşap mektep” olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü
üzerine tapulanmıştır.
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1.2.1. Caminin Kuzey Doğusunda Bulunan Hazire

Tâceddîn-i Velî Dergâhı’nın gerçek haziresi Tâceddin Camii’nin kuzey
doğu tarafında minare bitişiğinde bulunan ve günümüze ulaşmayan haziredir. Günümüze kadar ulaşmayan bu hazirede metfun bulunan zevatın isimleri
“Ankara’nın Tekye/Teke Ahmed Mahallesi’nde medfun silsile-i meşâyıhân ve evlâd-ı ‘azizân olanları beyân ider” başlığı altında, Tâceddîn Dergâhı ve Ankara
Mevlevîhânesi şeyhleri, bu zevatın evlad ve ahfadından oluşan 43 kişinin ismi
sıralanmaktadır (Risale-i Tâceddîn-i Velî, vr.11/a-11/b). Bu hazire Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar aktif olarak kullanılmıştır.
Bu hazireye defnedilmiş ve edilecek olan zevatın isim ve künye listesi yaşadığı dönem itibarıyla şu şekilde sıralanmaktadır:
1. Tâceddin Efendi (Tezkireci Tâceddin), Bursa’dan Ankara (Müftülüğüne)’ya nakille, Ankaravî.
2. Oğlu Şeyh Mustafa Efendi bin Tâceddin Efendi (Tâceddîn-i Velî), Ankaravî.
3. (Şeyh Tâceddin Mustafa Efendi’nin oğlu) Şeyh İbrahim Baba/Çelebi
Efendi.
4. Selâmi Ali Efendi bin İbrahim Baba/Çelebi Efendi.
5. (Tâceddîn-i Velî’den sonra Tâcî Postuna oturan) Gizli Şeyh es- Seyyid
Mehmed Efendi Bursevî.
6. (Gizli Şeyh’in) Oğlu es Seyyid Şeyh Mehmed Efendi.
7. (Şeyh Mehmed’in) Oğlu (Türbedar) Şeyh Abdurrahman Efendi.
8. (Şeyh Abdurrahman’ın) Oğlu Şeyh Pîr/ Mehmed Efendi.
9. (Şeyh Pirî Mehmed Efendi) Oğlu Şeyh Osman Efendi.
10. (Pirî Mehmed Efendi’nin) Diğer Oğlu Şeyh Şahâbeddin Efendi (Kaddese sırrehu), Ankaravî.
11. (Pirî Mehmed Efendi’nin) Diğer Oğlu Şeyh Mehmed Efendi.
12. (Pirî Mehmed Efendi’nin) Diğer Oğlu Şeyh Mustafa Efendi.
13. Şeyh Mehmed Efendi Oğlu Tâceddin Şeyhi Ahmed Efendi.
14. Yine Şeyh Mehmed Oğlu Şeyh Osman Vâfî Efendi. Şeyh Tâceddîn
Bi-hakkin Evlâd-ı Emir Sultan.
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15. Yine Mumâ ileyh Şeyh Mehmed Oğlu Şeyh Mehmed Tayyıb Efendi.
16. Şeyhu’l-Mevlevî Şeyh Mehmed Efendi, Bi-hakkin Evlâd-ı Emir Sultan.
17. Şeyh Osman Vâfî Efendi Oğlu Şeyh Abdülhalim Baba Efendi.
18. Şeyhü’l-Mevlevî Mehmed Efendi Oğlu Şeyh Hüsameddin Efendi.
19. Hüsameddin Efendi Birâderi Tahir Efendi.
20. Şeyhü’l-Mevlevî Şeyh Mehmed Efendi Birâderi Şeyh Feyzullah Efendi,
Mevlevî,
21. Oğlu Şeyh Ahmed Efendi.
22. Diğer Oğlu Şeyh Salahaddin Efendi.
23. Evlâd-ı Şeyhü’l-Mevlevî Şeyh Tahir Efendi bin Şeyh Ahmed Efendi.
24. Tâceddin Şeyhi Ahmed Efendi Oğlu Şeyh Mehmed Neş’et Efendi.
25. Birâderi Şeyh Mehmed Şemseddîn Efendi.
26. Şeyh Osman Vâfi Efendi Oğlu Şeyh Gâlib Efendi, Şeyh-i Tâceddin.
27. Şeyh Gâlib Efendi Oğlu (Mustafa) Tâceddin Efendi, Şeyh-i Tâceddin.
28. Diğer Oğlu Burhaneddîn Efendi.
29. Şeyh Abdulhalim Efendi Oğlu Fahreddîn Efendi.
30. Şeyhü’l-Mevlevî Şeyh Tâhir Efendi Oğlu Şeyh Mehmed Efendi.
31. Oğlu Mehmed Rıza Efendi.
32. Şeyh Husâmeddîn Efendi Oğlu Şeyh Mehmed Besim Efendi, Mevlevî.
33. Oğlu Mehmed Husameddîn Efendi.
34. Diğer Oğlu Fahreddîn Efendi.
35. Diğer Oğlu Burhaneddîn Efendi.
36. Şeyh Mehmed Neş’et Efendi Birâderi Şeyh Selim Efendi.
37. Oğlu Mehmed Efendi.
38. Diğer Oğlu Mustafa Efendi.
39. Şeyh Mehmed Ziya Efendi bin Neş’et Efendi.
40. Diğeri Mustafa Azîz Efendi bin Neş’et Efendi.
41. Şeyh Şemseddîn Efendi Oğlu Ahmed Bedreddîn Efendi.
42. Diğer Oğlu Mahmud Necmeddîn Efendi.
43. Şeyh Selim Efendi Oğlu Mehmed Efendi.(Ek-3, iki parça)
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1.2.2. Caminin Güney Cephesinde Bulunan Mevcut Hazire

Yukarıda da ifade edildiği gibi mevcut mezarlar Hacı Bayram Camii haziresinden Tâceddin Dergâhı haziresine nakledilen zevatın kabirleridir. Mezar nakli konusunda İbrahim Hakkı Konyalı, Ankara Camileri adlı kitabında,
“Buraya Hacı Bayram Velî mezarlığı kaldırılırken birçok ölü kemikleri getirilerek
açık çukurlara atılmıştır. Kemikler açıkta durmaktadır. Bu çirkin manzaranın
izalesi temenni olunur” demektedir (Konyalı, 1978: 90).
Tâceddin Dergâhı haziresinde bulunan kabirler tamamen Hacı Bayram’dan getirilen mezarlardan mı oluşmaktadır; yoksa bunlar arasında doğrudan ilk defa buraya defnedilen mevta da mevcut mudur? Bu hazire ile ilgili
elimizde tamamlanmış ayrıntılı bir çalışma bulunmadığı için bu konuda kesin
bir şey söyleyemiyoruz.
Mevcut hazirede bulunan mezar taşlarıyla ilgili iki lisans tezi yaptıran
Prof. Dr. Halit Çal Hoca ile görüştüm, çalışmalardan sadra şifa bir sonuç çıkmadığını söyledi. Bu çabaların Prof. Dr. Gül Tunçel’de toplandığını ifade etti
ve elindeki listeyi gönderdi. Bu listenin Tunçel Hoca’nın gayretiyle oluşturulduğunu da sözlerine ilave etti. Sahih ve kesin bilgi ifade etmese de internet ortamında Gül Hanım’ın çalışmasına baktım (Tuncel, 2011). Bu gayretli çabalar
sonunda nakl-i kubûr yapılarak oluşturulan hazirede 47 mezar tespit edilmiştir. Bu 47 mezar içerisinden 15 mevtanın isim listesini Abdulkerim Erdoğan,
derleme yoluyla oluşturduğu çalışmasında isim ve künyeleriyle zikretmiştir
(Erdoğan, 2013: 92-93).
Son senelerde devlet kararnameleriyle özel defin izni verilen Muhsin
Yazıcıoğlu (1954-2009), Mustafa Başoğlu (1933-2012) ve Nuri Pakdil (19342019) mevcut hazirede toprağa verilmiştir.
Tespit edilen bu mezarlar arasında ne Tâceddin Dergâhı haziresinde bulunan 43 şeyh ve ahfadı, ne de tahrip edilen mezarların düzeltilmesi için Zahide
Hanım’ın şikâyet dilekçesinde adı geçen Kiteli Şeyh Çoban Dede ve Kadıasker
merhum Hacı Tevfik Efendi’nin adı geçmemektedir. Zeliha Hanım’ın dilekçesinde ismi geçen bu iki mevtanın adı, esas hazirede bulunan şeyh ve ahfadı
arasında da bulunmamaktadır. Bu durum imar planları esas alınarak değerlendirilirse, kuzey doğuda yer alan hazirenin mutasavvıf ve diğer zevattan oluşan
iki ayrı bölümden meydana gelmiş olma ihtimali gündeme gelmektedir.
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1.2.3. Esas Hazirenin Tahribatına Osmanlı Döneminde Başlanmıştır

Tâceddin Camii’nin tamiri için teşkil edilen komisyon üyelerinden Maarif Muhasebecisi Said Efendi’nin evinin manzarasını engellediği için camii
haziresinde metfun bulunan Kiteli Şeyh Çoban Dede vesairenin kemikleri
toplanıp başka bir mahalle nakledilmiştir. Yıktırılan mezarların eski hâline
getirilmesi için Kadıasker merhum Hacı Tevfik Efendi’nin hemşiresi Zeliha
Hanım’ın Adliye Nezâreti’ne yazdığı 12 Teşrîn-i Sanî 1317/25 Kasım 1901 tarih
ve 277 numaralı dilekçe, gereği yapılmak üzere Adliye Nezâreti’nden Dâhiliye
Nezâreti’ne oradan da Ankara Vilâyet-i Celilesi’ne verilen talimattan, caminin
kuzey doğu tarafında bulunan hazirenin tahribatına Osmanlı döneminde başlandığı anlaşılmaktadır (BOA: DH.MKT/2568/13).
Söz konusu hazirede tek bir kabir kalmadığı için yıktırılan mezarların
eski hâline getirilip getirilmediği şimdilik bilinmemektedir. Fakat 1924, 1930,
1931,1942 tarihli imar planlarında caminin doğu tarafındaki esas hazirenin
mevcut olduğu görülmektedir (Ek-4/1a ve b; Ek-4/2 a, b, c).
1.3. Kasr-ı Ebniye/Selamlık Binasının İnşası

Ulaşabildiğimiz belgeler itibarıyla cami, türbe ve zaviyenin onarımına
dair ilk belgeler, Abdülmecid (1839-1861) dönemine rastlayan 1261/1845 tarihini taşımaktadır. Bu belgelerde tamire muhtaç olan birimler sıralanırken
cami, türbe, han-kâh ve derviş odaları ile dışarıda/hazirede bulunan ikinci
türbeden söz edilmektedir. Ayrıca yeni baştan inşa edilecek selamlık binası/
kasr-ı ebniyeden bahsedilmektedir. Külliyeyi oluşturan yapıların durumunu
anlamak için günümüzden 176 yıl önce yapılan onarım ve inşa çalışmalarına
daha yakından bakmak gerekiyor.
Tâceddin Külliyesi, Hacı Bayram-ı Velî Camii ve Ankara Mevlevihanesi’nin Ankara İmar Meclisinde onarım kararının alındığı 2 Şaban 1261/ 5
Ağustos 1845 tarihinde Osman Vâfi Efendi, Tâceddin Dergâhı şeyhlik görevine ilaveten, diğer semavi dinlerin liderleriyle birlikte Ankara İmar Meclisi
üyesidir (BOA/A. MKT 1261: 26/74-2).
İşte böyle bir dönemde anılan meclisin üyesi olan şeyhimiz, tarihin kendisine sunduğu bu imkânı değerlendirerek, üç müessesât-ı hayriyenin onarım
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kararı içerisine, önemli misafirlerini kabul edip ağırlamada ihtiyaç duyduğu
selamlık binası (kasr-ı ebniye)nin yapılmasını dâhil ettirmiştir. Çünkü halkın
istekleri doğrultusunda söz konusu yapıların bakım ve onarımlarının gerekli
olduğuna dair, Ankara İmar İdaresi mühendislerinin hazırladığı ve meclis kararının dayanağını teşkil eden 29 Muharrem 1261/1845 tarihli teknik raporda
(BOA/ A. MKT 1261: 26/74-1) “kasr-ı ebniye”nin inşasından bahsedilmemektedir. Bu durum, selamlık binasının yapımında Şeyh Osman Vâfî Efendi’nin
etkisini açıkça göstermektedir.
Ankara İmar Meclisi kararında, Hacı Bayram-ı Velî türbesinin onarımı
ve caminin noksan olan çerçevelerinin değiştirilmesi ile Ankara Mevlevihane
Tekkesi’nin tamir edilmesi, dervişlerin ve misafirlerin binek hayvanları için
yeni baştan ahır inşa edilmesi dâhil, yapılması gereken tamirat kalemleri keşif
bedelleriyle birlikte verildikten sonra, Tâceddin Külliyesi hakkında da aynen
şöyle denilmektedir: “…Tâceddîn-i Velî hazretlerinin dahi hânigâh-ı feyz-i iktinâhları ta’miri ile türbe-i şerifinin bi’l-îcâb tevsi’i ve ilavesi iktiza eden fevkânî
iki oda ve tahtanî bir kahve ocağını müştemil “kasr-ı ebniyesi” inşası ile fukarâ
odası ve taşra(daki) türbenin ta’miri masârıfâtı bâ tahmin yirmibeş bin üçyüz
seksenbir (25.381) kuruşa baliğ olmuş(tur)” (BOA/ A. MKT 1261: 26/74-2).
Tâceddin Külliyesi’nin onarımı, Ankara’da bulunan diğer iki önemli müessesât-ı hayriye ile birlikte XIX. asrın ortalarında gündeme gelmiştir. Tâceddinzâde han-kâhı tamir masrafı 2.631 kuruş, türbenin genişletilmesi ve onarım bedeli 4.965 kuruş ve yukarıda iki oda, aşağıda bir kahve ocağını müştemil
“kasr-ı ebniye” binasının müceddeden inşası, fukarâ odaları ve taşradaki türbenin tamiri masrafı 6.015 kuruş olmak üzere toplam 13.611 kuruşluk keşif
bedeli hesaplanmıştır.
Diğer iki müessesât-ı hayriyede yapılacak onarım bedeli toplamı 11.770
kuruştur. Bu paradan daha fazla harcama yapılması öngörülen Tâceddin Külliyesi için gerekli olan malzemeler ve işçilik bedeli üç ayrı başlık altında keşif
defterinde ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Keşif defterinde ihtiyaç olarak sayılan malzemenin cinsine topluca baktığımızda; direk, payanda, çatı, tavan ve
döşeme kirişleri, döşeme, tavan turna-saçak tahtaları, Beypazarı, iri, orta, ufak
boylarda çivi, acı kireç, kireç, kıtık, boya, cam ve çerçeve, kiremit ve işçilik ücreti
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu malzemelere bakarak, onarım sonrası ortaya
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konulmak istenen binaların bağdadî duvarlı, çatılı-kiremitli, turnalı, tavan ve
tabanı ahşap döşemeli, boyalı ve badanalı, pencereleri cam ve çerçeve ile kapatılmış yapılar olduğu anlaşılmaktadır.
Onarım ve inşaat faaliyetlerinin cereyanından dokuz yıl sonra bir şikâyet üzerine Tâceddin Dergâhı’nin teftişini yapan Nezâret Müfettişi es-Seyyid
Mehmed Saadeddin tarafından düzenlenen 27 Rebiyulevvel 1270/1853 tarihli
teftiş raporunda, “zaviye-i mezkur el-yevm mevcut ve ma’mur olub, ikiyüz ellialtı (1256) senesi ibdidasından altmışsekiz (1268) senesi gayetine değin lâzim
gelen muhasebesi rü’yet olunarak defter-i mumziyesi ilerüde takdim kılınacağı”
(BOA/ Cevdet- Evkâf 1270: 10201) anlatılmaktadır. Teftiş raporunda geçen bu
ifadelerden, keşif raporları doğrultusunda dergâhın bakım ve onarımlarının
yapıldığı, selamlık binası inşaatının tamamlandığı, gelirin tahsil edildiği, harcamaların yapıldığı ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu, mutfağın kaynadığı,
bir bütün hâlinde Tâceddin Külliyesi’nin hizmete açık olduğu anlaşılmaktadır.
“Kasr-ı ebniye” olarak vasıflandırılan yapı, Tâceddin Dergâhı şeyhinin önemli
misafirlerini kabul edip ağırladığı, çay-kahve ısmarladığı, bu özelliğinden dolayı İstiklâl mücadelesi yıllarında, Mehmed Âkif ve arkadaşlarının ikametine
tahsis edilen ve Âkif ’in İstiklâl Marşı’nı içerisinde yazdığı selamlık binasıdır
(Ek-5/ Teknik heyet raporu, Ek-6/Ankara İmar Meclisi kararı).
Eşref Edib’in, Mehmed Âkif ’in ikâmetine tahsis edilen bu binayı tarif
ederken anlattığı hususlarla belgede verilen bilgiler tamamen örtüşmektedir.
Eşref Edib aynen şunları yazmaktadır: “Dergâh deyince dervişler, âyinler hatıra
gelmesin. Eşraftan birinin âdeta selâmlık dairesi. Ufak bir köşk gibi muntazam
yapılmış. İçi dışı boyalı. Döşenip dayanmış, güzel ve geniş bir bahçesi var. Türlü
türlü meyveler. Önünde bir şadirvan, şırıl şırıl sular akıyor” (Edib, 1960: 152).
Hâlen selamlık binası, M. Âkif Ersoy Müzesi olarak kullanılmaktadır.
2. İstiklâl Marşı Tâceddin Dergâhı “Kasr-ı Ebniye”/Selamlık
Binasında Yazılmıştır
“Kasr-ı ebniye”/selamlık binası, Tâceddin Dergâhı’nın sağlam bir şekilde
ayakta kalmış ve Cumhuriyet dönemine intikal etmiş en temel yapılardan biridir. Gerek 677 sayılı ve gerekse 7044 sayılı kanunlar nezdinde eski eser tescilli
Tâceddin Dergâhı muamelesi görmektedir.
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Mehmed Âkif 24 Nisan 1920’de İstanbul’dan Ankara’ya geldiği zaman
Tâceddin Dergâhı’nın başında bulunan Şeyh Tâceddin Mustafa, misafirlerini
kabul edip ağırladığı selamlık binasını Âkif ve arkadaşlarına tahsis etmiştir
(Akgün, 1996: 69). Bu durumu, hatıralarını yayımlayan yakın arkadaşları ve
birlikte kaldığı dostları doğrulamaktadır (Edib, 1938; İz, 1975: 124-125). I.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Kâtibi olan Mahir İz, M. Âkif ’in bir günlük
hayatını anlattığı hatıra kitabının ilgili bölümde şunları yazmaktadır: “Her sabah Şeyh Sâdî’nin Bostan’ını ve tasavvufî bir eser olan Şems-i Mağribî Dîvânı’nı
ve Harâbat’tan Farsça müntehâbatı okurduk…Bizim ders bitince beraber kaldıkları Balıkesir mebusları Hasan Basri (Cantay), Müftîzâde Abdulgafûr (Iştın)
ve diğer arkadaşlarına Arapça Muallakât okuturdu. Öğleden sonra Meclis’e gelir,
yerine oturur, müzakere başlayıncaya kadar Fransızca bir eseri tercüme ettiğini
görürdük. Gece yatsıdan sonra da yine Tâceddin Dergâhı’nın kıymetli misafirlerinden Hariciye Hukuk Müşaviri Münir (Ertegün) Bey’e Hâfız Dîvânı’nı okuturdu” (İz, 1975: 124-125).
Mehmed Âkif Ersoy, Mehmed Vehbi (Bolak)’ın da dâhil olduğu arkadaş
grubu ile birlikte kaldığı Tâceddin Dergâhı’nda; Safahat’ın 6. Kitabı “Asım”ı tamamlamış, 17 Şubat 1921’de “İstiklâl Marşı”nı, 15 Nisan 1921’de “Süleyman
Nazif ’e” şiirini ve 7 Mayıs 1921’de de “Bülbül”ü yazmıştır. Safahat kitabının
bütün baskılarında bu iki şiirin yazılış yeri “Tâceddin Dergâhı” olarak gösterilmektedir (Ersoy, 1987: 433-436; Ersoy, 2003: 427-430; Ersoy, 2006: 637-657).
M. Âkif gibi çok titiz ve dikkatli bir insan Tâceddin Dergâhı’nda kaldığını,
şiirlerinin altına bu mekânı yazarak belirtiyorsa, başka delil aramaya sanırım
gerek de ihtiyaç da yoktur. Nitekim Leyla şiirini de Nisan 1922’de Ankara’da
yazdığı hâlde (Doğan: 86-88) bu tarihte Tâceddin Dergâhı’ndan ayrılarak kiraladığı eve geçtiği için şiirin altına Tâceddin Dergâhı yazmamıştır.8
İstiklâl Marşı’nın yazıldığı günlerde ve Sebîlürreşâd’ın 468. sayısı ile Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde 17 Şubat 1921’de neşredildiğinde, 12 Mart 1921’de
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiğinde M. Âkif, Tâceddin Dergâhı’nda ikamet etmektedir. Şiirlerin tamamlanmasından sonra hep yapıldığı
gibi, Marşın Mecliste kabul edildiği günün akşamında dergâhta çay demlene8

Safahat kitaplarında yer alan “Leyla” şiirinin sonuna bakılabilir.
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rek, yakın dostları arasında bulunan milletvekillerinin de iştiraki ile mütevazı bir kutlama yapıldığı bilinmektedir (Doğan: 79). Malumu ilam sadedinde,
Mehmed Âkif ’in Ankara’da kaldığı sürelerde nerelerde oturduğunu bir kez
daha açıklayarak bu konuyu tamamlamak istiyoruz.
M. Âkif Ankara’ya geldiği 24 Nisan 1920 tarihinden, Aslanhane Camii
civarında Çakallı Hoca’dan kiraladığı eve taşındığı Mayıs 1921’e kadar, Ankara’da bulunduğu sürelerde Tâceddin Dergâhı selamlık binasında ikamet etmiştir9. Kastamonu’da bulunan aile fertlerini Ankara’ya alarak Mayıs 1921’de
Aslanhane Mahallesi’ne taşınmıştır. Ordunun Sakarya gerisine çekilmesi üzerine, İstanbul’dan beraber geldiği Ali Şükrü’nün ailesiyle birlikte, İstanbul’dan
gelirken yaptığı gibi oğlu Emin’i yine yanında bırakarak eşini ve diğer çocuklarını temmuz sonunda Kayseri’ye göndermiştir. Türk ordusunun vaziyete hâkim olması üzerine, üç ay sonra Tâceddin Şeyhi’nin evini kiralayarak Kasım
1921’de Tâceddin Mahallesi’ne taşınmıştır. 1923’ün Mayıs başında İstanbul’a
dönünceye kadar ailesiyle birlikte burada ikamet etmiştir.
M. Âkif ’in, İstiklâl Marşı’nı yazdığı sokağa adını vermek amacıyla Ankara
Belediye Başkanı Dr. Atıf Tüzün’ün 1949 senesinde başlattığı mekân araştırmaları sırasında görüşlerine başvurduğu, M. Âkif ’in ailesiyle birlikte kalan yakın arkadaşının kızı Süheyla Karan Hanım, söylediğimiz hususları doğrulayan
şu bilgileri vermektedir: “Önce İstiklâl Marşı’nın yazıldığı tarihi tespit lâzımdır.
Çünkü Âkif, Ankara’da ikametinin uzun bir kısmını Tâceddin Şeyhi’nin kiralık
evinde geçirdiği için birçok kimseler İstiklâl Marşı’nın o evde yazıldığı kanaatine
varıyorlar. Hâlbuki İstiklâl Marşı 21 Şubat 1327/1921 tarihinde Kastamonu’da
Açıksöz gazetesinde yayımlandı. 12 Mart 1337/1921 tarihinde de resmen kabul
edildi. Bu tarihte biz, yani bütün efrâd-ı aile Kastamonu’da ikamet ediyorduk.
9

M. Âkif irşat göreviyle Ankara’dan en fazla uzak kaldığı süreyi 16 Ekim-25 Aralık 1920 tarihleri
arasında Kastamonu’da geçirmiş ve bu tarih sonunda Sebilürreşâdın klişelerini de yanına alarak
Ankara’ya dönmüştür. M. Âkif’in Ankara’ya geleceğini haber alan Kastamonu ve Balıkesir
milletvekilleri ona kalacak bir yer bulmaya çalışmışlar ve bu çabalar sonunda Hasan Basri Çantay’ın
delaletiyle Tâceddin Dergâhı Şeyhi Ankara’ya dönen Âkif’e dergâhın selamlık binasını tahsis etmiştir
(Erişirgil, 1986: 420). Kastamonu’dan Âkif’le beraber Ankara’ya dönen Eşref Edib ise bu hadiseyi şu
ifadelerle anlatmaktadır: “Ankara’ya gelince doğru Tâceddin Dergâhı’na indik. O zamanlar Ankara’da
mesken buhranı olduğu için herkes bir tarafa sığınmıştı. Tâceddin Şeyhi bir hürmet-i mahsusa olmak
üzere dergâhı üstada tahsis etmişti” (Edib, 1960: 152). Artık Tâceddin Dergâhı Âkif için İstiklâl
Marşı’nı yazdığı mekân, sığınacak bir yuva; Millî Mücadele’ye manevi yön verenler için toplantı ve
sohbet yerlerinden biri hâline gelmiştir.
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Şair (M.Âkif) o zaman Tâceddin Dergâhı’nda yalnız olarak (yakın arkadaşları
ile birlikte) oturmakta idi. Şiiri (İstiklâl Marşı) de orada yazdığını kendisinden
işittiğim için biliyorum. O senenin mayıs ayında biz ailece(k) Ankara’ya geldik. Aslanhane civarında Çakallı Hoca’nın evinde temmuz nihayetine kadar
oturduk. Ordunun Sakarya’ya çekilişinde Kayseri’ye gittik. Üç ay sonra, Kasım
1337/1921’de, tekrar Ankara’ya döndüğümüz zaman Mehmet Âkif Bey bize Tâceddin Şeyhi’nin evini tutmuştu”10.
M. Âkif Ersoy’un Ankara’da bulunduğu sürelerde kesin olarak ikamet ettiği evler ve Süheyla Karan Hanım’ın anlattıkları birlikte değerlendirildiğinde,
ümmetin icma‘ı doğrultusunda İstiklâl Marşı’nın Tâceddin Dergâhı selamlık
binasında yazıldığı kesin olarak ortaya çıkmaktadır.
3. Sonuç Yerine Bazı Öneriler
Tâceddinzâde Mustafa el-Ankaravî; cami, türbe, dergâh, hazire, çeşme ve
diğer ünitelerden oluşan Tâceddin Külliyesi’ni yaptırmış ve giderlerini karşılamak üzere, 1074/1664 tarihinde tescil ettirdiği vakfiye ile Ankara/Esat ve İncesu deresi arasında kalan bademlik, üç parça bağ ve 90 kuruş esedî parasını,
müessesât-ı hayriye dediğimiz yukarıda belirtilen hizmet birimleriyle birlikte
vakfetmiştir.
Caminin batısında kendinden önce vefat eden oğlu İbrahim için yaptırdığı ve vefatından sonra kendisinin de defnedildiği türbede, baba oğul birlikte
yatmaktadır. Büyük sandukanın altında Tâceddîn-i Velî, yanı başında oğlu İbrahim istirahat etmektedir.
Külliyeden geriye, cami, türbe, güney cephede yer alan toplama mezarlık
ve hâlen M.Âkif Müzesi olarak kullanılan selamlık binasından başka bir şey
kalmamıştır.
Son yıllarda cami, türbe ve selamlık binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından esaslı bir şekilde onarılması (Ek-7/a-g Onarım öncesini ve sonrasını
gösteren fotoğraflar); Altındağ Belediyesinin avlu duvarlarını yeni baştan yaptırması, Tâceddin Mahallesi’nde bulunan tarihî evleri restore etmesi, cadde ve
10 Ankara Belediye Başkanının 04.04.1949 Tarihli Tezkeresi, Süheyla Karan Hanım’ın cevabı ve buradan
naklen aktaran (Erişirgil, 1986: 348-349).
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sokakları aslına uygun bir şekilde yenilemesi, Hacettepe kampüsü içerisinde
kalan geniş bir alanı düzenleyip çimlendirmesi ve çevre düzeni tanzim etmesi, hiç şüphesiz şükranla anılmayı hak eden başarılı ve değerli çalışmalardır.
Fakat, Tâceddin Külliyesi’nde yaşanan tahribat o kadar büyük ki, bu kıymetli
çabalar bile yapılan hataları düzeltmeye yetmemiştir.
İhmalin ve tahripkârlığın bu kadar yüksek olmasının vebali millet olarak
bizlerin boynunda asılı durmaktadır. Tâceddin Dergâhı; Müslüman Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu sürece, kaderin bir lütfu olarak
içerisinde İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekân olma şerefini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taşımaya devam edecektir.
Arşiv belgeleri ve yazılı sahih kaynaklara dayanarak aktardığımız bu kitabî
bilgilerden sonra, sadra şifa olacak tarzda bazı tekliflerde bulunmak istiyorum:
5737 sayılı yeni Vakıflar Kanunu’nun “üçüncü bölüm, vakıf kültür ve tabiat
varlıkları” başlığı altında “vakıf kültür varlıklarının devri”ne ilişkin 30. maddede yer alan; “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun hazine,
belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür
varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü uyarınca iki parselin tevhit edilerek Tâceddinzâde Mustafa Mazbut Vakfı adına tapulanması; imar planları
ışığında kadastro fen memurları marifetiyle parsel sınırlarının belirlenmesi,
belgelerden elde ettiğimiz veriler ışığında, aslına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması, güvenlik başta olmak üzere mevcut binanın müze olma
şartlarının mevzuat esaslarına uygun hâle getirilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen M. Âkif Ersoy’a ait orijinal müze eşyasının teslim alınarak
Vakıflar Genel Müdürlüğünce sergilenmesi, bu mümkün görülmüyorsa, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Tâceddin Dergâhı Kasr-ı Ebniye/Selamlık binasında interaktif dijital müze uygulamasına geçilmesi hâlinde, İstiklâl Marşı’nın
yazıldığı ortamı ve Kurtuluş mücadelesinde ortaya konulan kahramanlık ve
fedakârlıkları yeni kuşaklara hatırlatacak bir ilk adım atılmış olacaktır.
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Ekler
EK-1 Arapçadan Türkçeye tercüme edilen Risale-i Tâceddîn-i Velî’nin ilk
sayfası.
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EK-2 es-Sülûk fi’t-Tarîk adlı Arapça Risalenin ilk sayfası.
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EK-3 İçerisinde aruz ve hece ölçüleriyle/vezinleriyle ilahi formatında yazılmış 189 şiirin yer aldığı Tâceddîn-i Velî Divanı’nın ilk sayfası.
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EK-4 Tâceddin Camii’nin methine dair Tâceddîn-i Velî’nin şiiri.
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EK-5/a II. Abdülhamid’in Hazine-i Hassası’ndan tahsis ettiği 60.000 küsur kuruş harcanarak yapılan 1319/1901 tarihli yaldızlı onarım kitabesi.

EK-5/b II. Abdülhamid’in Hazine-i Hassası’ndan tahsis ettiği 60.000 küsur kuruş harcanarak yapılan 1319/1901 tarihli temizlenmiş onarım kitabesi.
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EK-6 Ankara’nın Tekye/Teke Ahmet Mahallesi’nde Metfun Silsile-i Meşâyihân ve evlâdı azîzân olanları beyan eden liste.
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EK-7/1-a Ankara Şehir Haritası (1924).

EK-7/1-b Tâceddin Külliyesi’nin yerini gösteren 1924 yılı imar planı.
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EK-7/2-a 1930 tarihli Tâceddin Külliyesi’ni ve yok edilen esas hazirenin
yerini gösteren imar planı.
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EK-7/2-b 1931 tarihli Tâceddin Külliyesi’ni ve yok edilen esas hazirenin
yerini gösteren imar planı.
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EK-7/2-c 1942 tarihli Tâceddin Külliyesi ve yok edilen esas hazireyi gösteren Çaplı Tasarruf Vesikası.
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EK-8 Hacı Bayram-ı Velî Camii, Tâceddîn-i Velî Dergâhı ve Ankara Mevlevîhanesi’nin tamirine ilişkin 29 Muharrem 1261/7 Şubat 1845 tarihli teknik
heyet raporu.
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EK-9 Hacı Bayram-ı Velî Camii, Tâceddîn-i Velî Dergâhı ve Ankara Mevlevîhanesi’nin tamiri ile içerisinde İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dergâhın selamlık binasının/Kasr-ı Ebniye’nin yapımına ilişkin 2 Şaban 1261/5 Ağustos 1845
tarihli Ankara İmar Meclisi kararı.
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DİĞER ÜLKELERİN MARŞLARI VE
İSTİKLÂL MARŞI MUKAYESESİ
Necmettin Turinay
Dr., TOBB Ekonomi Üniversitesi

Marş dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. “Marcher” yürümek,
“march” da yürü, haydi yürü, ileri gibi anlamlar taşır. Nitekim bugün de yürüyüş kollarını harekete geçirmek için, “marş!..” veya “ileri marş!..” biçiminde komutlar verilmektedir. Hatta bu tabirin bazı çocuk oyunlarında, “arş ileri-marş
ileri” biçiminde tekerlemelere dönüştüğü de bilinmektedir.
Hâl böyle olunca, marş tarzında bestelenmiş müzik parçalarının doğrudan yürüyüş ritmi ile alakalı olması tabiidir. Bu bakımdan grup hâlindeki askerî birliklerde, yürüyüş düzenini sağlamak için bu tür ezgili eserlere ihtiyaç
duyulmaktadır denilebilir. Fakat marşların amacı, sırf yürüyüş düzenini sağlamakla sınırlı olamaz. Onlara coşkulu, galeyanlı bir ruhun sindirilmesi, savaş
durumlarında da kahramanlık hislerini harekete geçirmesi beklenir. Ancak
bunun ötesinde, yani bu tür marşların üstünde ve ötesinde, millî nitelikler arz
eden marşlar da bulunur. Bu arada Türkiye’de askerî okulların, Deniz-Kara ve
Hava ordularının, süvarilerin, yedek subay sınıflarının, izcilerin ayrı ayrı marşları vardır. İşte bütün bunların üstünde ve ötesinde, millet olarak varlığımızın
ve istiklâlimizin ifadesi olmak üzere bir de İstiklâl Marşı’mız vardır. Dolayısıyla İstiklâl Marşı bizim millî marşımız demektir.
Bu manasıyla millî marş alelade bir marş değil, doğrudan bağımsız bir
millet ve ülke olmamızın alametifarikalarındandır. Nitekim sırf bugün için
değil, tarih boyunca da geçerliliği olan bir semboldür bu. Çünkü değil Osmanlılar ve Selçuklular, daha eski devirlerde de benzeri bir durumla karşılaşılmaktadır. Mesela mehter marşı dediğimiz askerî musiki bunun bir örneğini
teşkil eder. Bu müzik uygulaması gelenek olarak tahminlerin ötesinde eskidir.
Bilahare mehter, Fatih Sultan Mehmet tarafından yeni bir düzenlemeye tabi
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tutulmuş, İstanbul’un fethinden sonra da Mehterhane-i Hakani adıyla yepyeni
bir kuruma dönüştürülmüştür. Dolayısıyla mehter uygulamasının, doğrudan
bir askerî musiki icrası olduğu ortadadır. Tarih içinde, savaş meydanlarında
askerleri vecitli bir mücadeleye erdirmek bakımından mehter müziğinin üzerine yoktur. Osmanlı tarihinde vuku bulan mücadeleler, genelde hep Avrupa
topraklarında cereyan ettiği için, Rumeli türkülerinin ruhuna sinmiş ve orada
adeta donup kalmış mehter ezgileri ile karşılaşmak şaşırtıcı olmamaktadır.
Fakat uygulama böyle sürüp gitmemiş, İkinci Mahmud’un yeniçeriliği
kaldırması sırasında, onunla birlikte Mehterhane de kapanmak durumunda
kalmıştır. Böylece askerî bir kurum olan yeniçerilik devreden çıkarken musiki
de bundan nasibini almış, bundan böyle askerî musiki Batılı usullere göre icra
edilmeye başlanmıştır.
Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında duyulan bazı zaruretler dolayısıyla,
İttihatçılar (Enver Paşa’nın işareti ile) Mehterhane’yi yeni baştan ihya etmiş,
yeni mehter besteleri de ayrıca teşvik edilmiştir. Nitekim şimdiki hâlde icra
olunan mehter parçalarının hemen bütününün o döneme ait olduğunu kaydetmek gerekir. Fakat bu tarihi geleneği Ankara hükûmetleri sürdürmek taraftarı olmadı. Ne var ki 1953 yılında İstanbul’un 500’üncü fetih yıl dönümü sırasında Mehter takımına ve müziğine tekrar ihtiyaç duyuldu. O günden bugüne
de önemli gün ve gecelerde mehter musikisi hâlen icra oluna gelmektedir.
Dolayısıyla Mehter’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî ve askerî musikisi olduğu, bağımsız bir ülke ve millet olmanın da alametifarikalarından biri
bulunduğu hatırdan çıkarılamaz. Fakat kurumsallaşmış Mehterhane uygulamasından çok daha eski yüzyıllarda, Tuğ nevbetleri (nevbet vurmak) ve Cenk
gülbankleri (gülbank çekmek) icra olunmak adet idi. Yani Türklerde askerî
musiki, çoğu Batılı ülkelerle mukayese edilmeyecek derecede eskiliğe sahiptir.
Fakat ne olursa olsun, eski yüzyılların nevbet vurmak’ları, gülbank çekmek’leri
ve mehter peşrevleri artık çok gerilerde kalmış, özellikle de İkinci Mahmud’un
Batı tarzı askerî musikiyi devreye sokmasıyla, klasik/askerî musiki geleneği
büsbütün hatırlanmaz bir duruma düşmüştür.
Neticede de İkinci Mahmud’dan itibaren, Batılı esaslara uygun yeni yeni
marş besteleri yapılmaya başlanmıştır. İşin enteresan tarafı İkinci Mahmud,
klasik musiki geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. İşte bu özelliği do64
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layısıyla, yenice kurulan Asakir-i Mansûre-i Muhammediye adlı ordu adına
yapılan ilk beste Sultan İkinci Mahmud’a aittir (1825). Fakat bilahare, Mehterhane yerine teşkil edilen Mızıka-yı Humayûn’un başına Donizetti Paşa’nın
getirilmesi ile, askerî marşlar tamamıyla değişti. Donizetti Paşa önce Sultan
Mahmud adına Mahmudiye, o vefat edince de yerine geçen Sultan Mecid adına
Mecidiye marşlarını besteledi. Sonra bunlara Rifat Bey’le Dikran Cuhaciyan’ın
Hamidiye Marşı; 1897’deki Türk-Yunan Savaşı’nın ardından “muvaffakiyet-i
ahire-i galibiyetimize hatıra olmak üzere” Mösyö Lanke tarafından bestelenen
Ertuğrul Marşı (süvariler için), Yıldız Marşı (piyadeler için); İtalo Selvelli’nin
Sultan Reşat adına bestelediği Reşadiye Marşı ve son olarak da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı eklendi.
Hâliyle bu sürecin 1918’e, yani İstanbul’un işgaline kadar sürüp gittiği ortadadır. Öbür yandan da Ankara merkezli Millî Mücadele hareketi başlamak
üzeredir. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, ilgili süreci olduğu yerde
bırakarak, bir başka paralel gelişmeyi takip daha bir lüzumlu olmaktadır. O da
şöyledir:
Marseillaise, Namık Kemal ve Âkif
Tanzimat Dönemi’nde öğrenim için Avrupa’ya gönderilen ya da yönetime
muhalefet ederek Fransa’ya giden aydınlar (meselâ Namık Kemal), orada yeni
bir manzara ile karşılaşırlar. Fransız İhtilalinin sürüp giden tesirleri yanında,
askerî yürüyüş kastının büsbütün dışında, toplumun ve ihtilal taraftarlarının
coşkularına tercüman olan heyecanlı bir marştır bu: La Marseillaise!.. Başlangıçta ihtilalcilerin ortak sembolü olan bu beste, bilahare rejim değiştirmiş yeni
Fransa’nın millî marşı olmak seviyesine yükselmiştir (1792).
İşte bu tecrübeden istifade ile, Osmanlı Sultanları adına yapılmış marş
bestelerinin yanı sıra, toplumsal ruhu harekete geçirecek daha yeni, coşkulu
eserlere duyulan ihtiyaç zamanla artış kaydetti. Nitekim Ebüzziya Tevfik Fransa’dan dönen Namık Kemal’in, coşkulu anlarında La Marseillaise’i ezbere okuduğunu söylemektedir. Namık Kemal’in aşklı vatan ve hürriyet şiirleri hatırlanacak olursa, ilgili Fransız marşını nasıl bir heyecanla okuduğu az çok tahmin
edilebilir. Kaldı ki sadece Namık Kemal değil, dönemin çoğu aydınlarının da
La Marseillaise’i tanıdığı, bildiği anlaşılıyor. Nitekim daha aradan fazla bir za65
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man geçmemişken, dönemin Meşrutiyetçi aydınlarından Subhi Paşazade Ayetullah Beyin, La Marseillaise’i tam metin olarak tercüme ettiği ve 1870 yılında
Terakki gazetesinde yayınladığı görülüyor.
Burada iki şeyi birden hatırda tutmak gerekir: Birincisi, gelecekte Türkiye’nin İstiklâl Marşı’nı yazacak olan Mehmed Âkif, henüz bu sıralarda doğmamıştır bile. İkincisi de İstiklâl Marşı’nı Mehmed Âkif ’in yazabileceğini öngören, bu marşı TBMM’de taşkın bir ruhla tekrar tekrar okuyan Hamdullah Suphi’nin, yukarıda adı geçen Subhi Paşazade Ayetullah Beyle aynı aileye mensup
olmaları!
Tabii böyle bir marş için, önce vatan ve milliyet hislerini merkeze alan
yeni bir edebiyatın doğması gerekirdi. Nitekim Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi, bu yolda kaleme alınmış örneklerden biridir. Ayrıca onun Vatan Yahut
Silistre piyadesinde kullandığı aşağıdaki şiiri de ziyadesiyle dikkat çekicidir.
İşte adû karşıda hazır silâh
Arş yiğitler vatan imdadına
Arş ileri, arş bizimdir felâh,
Arş yiğitler vatan imdadına
Yâre nişandır tenine erlerin
Mevt ise son rütbesidir askerîn
Altı da bir üstü de birdir yerin
Arş yiğitler vatan imdâdına.
Namık Kemal’in yukarıdaki şiiri, La Marseillaise’ten esinlenerek yazdığı
kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Ispartalı Hakkı’nın edebiyatımız adına ihtiyaç
duyduğu, bu yolda Akif ’i teşvikten geri kalmadığı şiirler herhalde bu türden
örnekler olmalıdır.
Netice olarak edebiyatımızda Namık Kemal’le başlayan süreç Akif ’le devam etmiş, ülkenin millî marşını yazmak da sonunda gene Mehmet Akif ’e
nasip olmuştur. Burada Namık Kemal ile Âkif arasında kalan dönemi ihmal
ettiğimiz sanılmamalıdır. Eğer Tevfik Fikret sağ olsaydı, ondan böyle bir şiir
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doğmaz mıydı diye sorulabilir. Fakat Tevfik Fikret’in hürriyet ihtiyacı ile yazdığı kuvvetli şiirleri bulunsa bile, onda ve diğer Servet-i Fünuncularda seviyeli,
kucaklayıcı bir milliyet ve tarih şuurunun bulunmadığı malumdur. Kaldı ki o
şiirler de iç ihtilaflarımız etrafında döner dolaşırlardı. Nitekim Âkif ’in de böyle şiirleri yok değildir. Mesela Abdülhamid aleyhtarı, istibdat karşıtı şiirlerinde
olduğu gibi... Belki bu noktada Ahmet Haşim’i ve Yahya Kemal’i de hatırlamak gerekir. Haşim’in bu alana dönük herhangi bir ilgisi görülmüyor. Fakat
Yahya Kemal öyle değildir. Derin bir tarih ve milliyet şuurunun varlığı onda
aşikârdır. Ancak onun da böyle bir hevesine şahit olunmadı. Kaldı ki Yahya
Kemal’in şiiri, böyle bir iş için lazım gelen yüksek mistifikasyon kabiliyetinden
yoksundur. Dolayısıyla Âkif, millet hayatımız ve edebiyatımız bakımından bu
işi yapabilecek yegâne isim olarak kalıyor demektir.
Çeşitli Ülkeler ve Millî Marşları
Yukarıdan beri izahına çalıştığımız şekliyle o gün için ülkemizde iki ayrı
marş geleneği söz konusu. Birincisi, İkinci Mahmud’la başlayan ve Donizetti
Paşa ile devam eden marş geleneği!.. İkincisi de Namık Kemal’in Fransa örneğinden hareketle peşine düştüğü diğer bir gelenek!..
Buradaki soru şudur: Türk millî marşı, bu çizgilerin hangisini takip ederek doğabilirdi? Bu soruyu hem muhteva hem beste tarzı olarak bir arada düşünmemiz gerekiyor. Fakat bundan önce de diğer ülkelerin millî marşlarına,
bu marşlarda öne çıkan temalara bakmakta fayda vardır.
İngiliz millî marşı, edindiğimiz bilgilere göre, bunlar arasında en eskisidir.
Bizdeki mehter ve askerî musiki örneklerinde olduğu gibi!.. Fakat İngiliz millî
marşının en bariz özelliği, Krala ve krallığa duaya, yakarışa dönüşmesinde toplanır. İngiliz millî marşının bayrağı, İngiliz vatanını, maddi ve manevi değerleri yüceltmek yerine, doğrudan krallığın kutsanmasına ağırlık vermesi oldukça
manidardır. Nitekim Batı ülkelerinde, tarihî/toplumsal oluşumlar bakımından
sınıflı toplum manzarası arz eden milletlerde, kral kutsamaları egemen bir yaklaşıma dönüşebilmektedir. Bunu unutmamak icap eder. Edindiğimiz bilgilere
göre İngiliz millî marşı, on yedinci yüzyılda anonim olarak söylenmeye başlanmış, 1774’ten itibaren de iyice yaygınlaşmış. İşte ondan bazı mısralar:
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Uzun ömürler soylu Kralımıza,
Tanrı Kralımızı korusun!..
Muzaffer kılsın onu
Mutlu ve şanlı...
Tanrı Kralımızı korusun!..
Fransız millî marşı ise kuşkusuz bir ihtilal hatırasıdır. İhtilalin hemen ardından 1792’de Rouget de Lisle adlı bir yüzbaşı tarafından yazılıp bestelendiği
ifade edilmektedir. Bu marşın gerek sözleri gerekse bestesi bakımından çabucak yaygınlaştığı da biliniyor. Marşın 1795 ve 1879’da yani iki ayrı tarihte, iki
ayrı kabulü söz konusu. Bu tarihler, Fransa’nın iç işleri, hükûmet değişiklikleri
ile ilgili tarihlerdir.
Fransız millî marşının özelliği iç çatışmaya ve kraliyet (monarşi) karşıtlığına, yani sınıfsal bir çelişki temeline oturmasında toplanır. Hedefinde iç düşmanın (krallık ve aristokrasi) bertaraf edilmesi yatar. İlgili marştan doğan türlü
siyasi fikirler ihtilâlin ilkeleri ile birlikte, başta Avrupa olmak üzere, hemen
bütün dünya ülkelerinde etkili olmuştur. Fransız millî marşı Marseillaise’in
sözleri oldukça uzundur. Dolayısıyla Mehmed Âkif ’in yazdığı İstiklâl Marşı’nın uzunluğu, onun Fransız millî marşını tanıdığı, bildiği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Fransızcası kuvvetli olan Mehmed Âkif ’in, bu marştan haberdar
olmaması zaten mümkün olamazdı.
Fransız millî marşından bir bölüm şu şekildedir:
İleri kardeşler vatan için ileri,
Şan-şeref günü geldi çattı işte!..
Karşımıza geçmiş, kanlı sancağını
Tiranlık (Kraliyet, Kraliyet yanlıları) çekiyor göndere.
Haydi yurttaşlar sıklaştırın safları, silâhları kapın
Yürüyün ki, şu alçakların kanıyla toprağımız sulansın!..
Marşın güftesi ve bestesi Rouged de Lisle adlı bir yüzbaşıya ait olduğu
için, “İleri kardeşler, vatan için ileri!” davetini veya yönlendirmesini yapan as-
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kerî bir sınıf olmuş oluyor demektir. Yani merkez gücü askerlerin teşkil ettiği,
bir nevi ayaklanma çağrısı!.. İşte askerle halkın birbirine kenetlenerek, mevcut
bir iktidarı devirmesi modeli, bundan böyle çeşitli ülkeler tarafından örnek
alınacak ve hep tekrar edilegelecektir.
Rus ve Çin millî marşları, Fransız marşının az çok devamı gibidir. Dolayısıyla her iki ülkenin marşları da marksist yönetime geçiş döneminin devrimci
romantizmini esas alır. Ne var ki Enternasyonel adı verilen Rus millî marşı,
1943 yılında yani İkinci Dünya Savaşı ortalarında değiştirilmiştir. Bu değişikliğin sebebi, daha evrensel temalardan Rus milliyetçiliğine doğru geçişi sağlamak ve dönemin lideri Stalin’in adını öne çıkarmak biçiminde özetlenebilir.
Diğer bir sebep de eski Enternasyonel marşının savaş içinde askerleri yeterince
motive edemediği iddiasıdır. Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
(1990), ilgili marşın tekrar değişikliğe uğradığını söylemek durumundayız.
Bu arada Çin millî marşı 1932’den itibaren kullanılmaya başlamış, fakat
kanunla kabulü ise 1949’da gerçekleşmiştir. Çin millî marşının bir bendi şu
şekildedir:
Kalkın... Köle olmak istemeyen insanlar
Elimizle kanımızla Çin seddimizi yeniden inşa edelim
Çin halkı en tehlikeli dönemine girdi
Herkes son kükreyişe hazırlanıyor
Kalkın, kalkın, kalkın!..
Dikkat edilirse bu marşta köleleşmek, sömürgeleşmek tehlikesine dönük
bir işaret söz konusu. Bunun için başvurulacak tedbir ise, yeni bir Çin seddinin inşasıdır. Öyleyse dış tehlikeye karşı marşın, Çin halkını uyarmak amacı
taşıdığı ifade edilebilir.
Buna karşılık ABD millî marşının, aynı kökten geldiği hâlde, İngiliz millî
marşından büsbütün farklı temalar üzerine oturduğu gerçeğidir. Mesela bu
marşta krala veya krallığa vurgu yoktur. Zaten ABD yönetimi daha kurulurken, krallık olarak teşekkül etmemiş idi. Yönetimde soy geleneğini esas almayan ABD idaresinin, kral figürünü yumuşatarak, seçimle gelen başkanlık sistemine dönüştürdüğü bilinmektedir. Bundan dolayıdır ki ABD millî marşının
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bayrak sevgisi, hürriyet vurgusu ve düşmanla mücadele esası üzerine oturtulduğu söylenebilir. Marşın yazılış tarihi 1814, kanunla kabulü ise 1931’dir.
Federal Almanya millî marşının ilk kabulü 1922, tekrar kabulü ise 1950
tarihidir. Dikkat edilirse her iki tarih, iki büyük dünya savaşının bitimi ile yakından ilgilidir. Marşın sözleri Hoffmann adlı bir şaire aittir (1841). Bestesi de
aynı yıl (1841) Haydn tarafından yapılmıştır:
Birlik, hak ve özgürlük/Alman vatanı için
Kardeşçe yürekler el ele/Bu uğurda çaba gösterelim
Birlik, hak ve özgürlük/Mutluluğun simgesi
Bu mutluluk içinde parla/Parla Alman vatanı.
Yukarıdaki bentte marşın öne çıkardığı vurgu, Alman vatanı ve birlik çağrısıdır.
Yine bu arada Finlandiya millî marşının 1846’da yazılıp, 1848’de bestelendiğini; Hindistan millî marşının sözlerini Rabindranath Tagore’un yazdığını,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1950’de kabul edildiğini (bağımsızlık sonrası);
Pakistan millî marşının ise Ebul Asar Hafız adlı bir şair tarafından kaleme alınıp, 1953 yılında resmen kabul edildiğini kaydedelim.
İşte yukarıdaki marşlara bakıldığında, karşımıza üç türlü marş çıktığı görülür. Bunlardan birincisi, kralı ve krallık rejimini takdis esası üzerine kurulu
İngiliz millî marşı!.. İkincisi de krallık rejimi ile birlikte aristokratik sınıfların
tasfiyesi temelinde gelişen Fransız millî marşı!.. Rusların 1917 Devrimi sonrasında kabul ettikleri ilk marş bu kategoride değerlendirilebilir. Üçüncüsü de ya
bir işgalden kurtuluşu ya da dış düşmanın bertaraf edilmesi fikrinden kuvvet
alan diğer millî marşlar!..
Diğer Ülke Millî Marşları Karşısında İstiklâl Marşı
Mehmed Âkif tarafından kaleme alınan İstiklâl Marşı’nın, diğer ülke marşları karşısındaki yeri her bakımdan önemlidir. Burada belki ilk elde sorulabilecek husus, Âkif ’in izlediği yolun, İngiliz ve Fransız millî marş geleneğinden
hangisine yakın düştüğüdür. Açıktır ki Âkif hem şahsi fikirleri hem de marş
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kaleme aldığı Millî Mücadele ve Ankara şartları dolayısıyla, İngiliz millî marşı
gibi bir marş kaleme alamazdı. Çünkü ülkenin hiç olmazsa bir yarısı, hâlen devam eden saltanat idaresinin büsbütün dışında idi. Ayrıca İstanbul işgal altında bulunduğu ve Millî Mücadele’nin de doğrudan halk, millet, eşraf ve askerler
tarafından yürütüldüğünü görerek, marşını böyle bir realite üzerine oturtmak
mecburiyetinde idi. Nitekim Âkif ’in marşı okunduğunda ve incelendiğinde,
onun binlerce yıllık Türk-İslam saltanat veya hakanlık geleneğine herhangi bir
vurgu yapmadığı görülecektir. Ayrıca herhangi bir aristokratik sınıfa vurgu ve
kutsama da yoktur onun eserinde.
Bu arada Âkif marşını “Kahraman Ordumuza” ithaf etmiş olsa bile, onun
kendini askerî sınıflar adına konuşan biri olarak telâkki etmediği de bellidir.
Yani o, Fransız millî marşını yazan ve besteleyen Rouget de Lisle gibi, askerî
sınıfa mensup biri değildir. Dikkat edilirse Rouget de Lisle, devrim ruhunun
merkez gücü olarak askerî kadroları esas alıyor, toplumsal güçleri de bu merkez güç etrafında bir tür ortak cepheye davet ediyordu. Hâliyle buradan çıkarmamız gereken sonuç, Âkif ’in kendini herhangi bir güce ve sınıfa mensup
hissetmediği gerçeğidir.
Nitekim böyle bir mukayeseyi, ilk Rus millî marşı Enternasyonel ile de
yapmak mümkündür. Orada da devrimin merkez gücü olarak, yine bir sınıfın
esas alındığı görülür. Yani Rus millî marşı, aynen Fransız millî marşında olduğu gibi gücünü ihtilalden, iç savaştan, yani sınıflar arası çatışmadan alırken,
Âkif ’in kaleme aldığı Türk millî marşının böyle bir yanının bulunmadığını
hatırda tutmak gerekir.
Bu hususu şu bakımdan da önemsemek gerekiyor. Fransız ve Rus millî
marşları gibi örnekler, temelde bir rejim, yönetim değişikliğini esas almaktadırlar. Bu marşların ruhuna her ne kadar dış düşman faktörü yedirilmeye çalışılsa bile, onların özünde iç düşmana karşı verilen bir mücadelenin ağır bastığı
gözden kaçırılmamalıdır.
İşte İstiklâl Marşı’nın en belirgin özelliklerinden biri ne bir sınıfı esas alması ne de farklı sınıfların çatışması temeline oturmamasıdır. Dolayısıyla marşın yazıldığı şartlar değiştiği ve ülke de bağımsızlığına kavuştuğu takdirde, buradan herhangi bir sınıfın iktidarının oluşacağı düşüncesinin murad edilme-
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diği açıktır. Yani Âkif ’in kaleme aldığı marşın metninde ne böyle bir temaya
ne de böyle bir temenniye işaret bulunmuyor. Hatta bu noktada Âkif gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’da, Millî Mücadele’ye muhalif unsurlara bile vurgu
yapmamakta; farklı farklı idrak seviyelerini temsil eden toplumun bütününe
hitap etmekte, onları bir bütün olarak kavramaya çalışmaktadır. Halbuki onun
aynı yıllarda, çeşitli Anadolu illerinde vuku bulan isyanları bastırmak yolunda
nasıl çırpındığını bildiğimiz hâlde!.. İşte buna rağmen de Âkif, milletin toplu
varlığına hitaptan geri durmamaktadır.
Dahası bu marşta, marşın kaleme alındığı Millî Mücadele şartlarının genel olarak ruhu mevcut olmakla beraber, onun reel şartlarına dair herhangi bir
vurguya da tesadüf edilmez. Yani verilen veya verilecek olan Millî Mücadele’nin ruhu var, fakat mevcut reel şartları biz soyutlanmış bir biçimde algılıyoruz. Burada söylemek istediğimiz şudur: Âkif yazdığı metni, eserin doğduğu
şartların aktüalitesine büsbütün hapsetmek istememekte, mevcut reel şartları
aşan bir genişlik tesiri üretmeyi arzulamaktadır. Yani ona göre bu marş, sırf
Millî Mücadele yıllarının realitesine kilitlenip kalmamalı, müebbet bir istikbale yönelik olarak bütün zamanları ihata edilebilmelidir.
İstiklâl Marşı’nın Üzerine Oturtulduğu Temel Semboller
Nitekim bu görüşümüzü destekleyen göstergeler eksik değildir İstiklâl
Marşı’nda... Mesela orada üzerine vurgu yapılan millet, arkadaş, düşman, vatan, hilal, yıldız ve şairin kendisi olarak algıladığımız ben kavramı bile, hemen
hepsi reel şartları aşan soyutlanmış varlıklar, semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani şiir bu hâliyle Âkif ’in çoğu şiirlerinden ayrılmakta, en sıcak bir
mücadele ortamı da alabildiğine soyutlaştırılarak anlatılmaya çalışılmaktadır.
İşte mesela orada geçtiği şekliyle millet fakirliği veya zenginliği, çaresizliği
ile yansıtılmıyor. Bunun aksine orada varlığı ezelle başlatılan, ebediyete kadar
da var olacağı kabul edilen, soyutlanmış bir millet varlığı söz konusu!.. Ve bu
varlık, bir takım içtimai şuur altı sembolleriyle ifade edilmeye de ayrıca özen
gösteriliyor. Ocak gibi, hilal ve yıldız gibi!.. Hatta vatan da aynı şekilde. Bu
şiirde vatanı biz, herhangi bir coğrafi gerçeklik olarak algılamıyoruz. Nitekim
o vatanın toprağı sıkılsa, ondan şüheda kanlar fışkıracaktır ki, orası üstünde
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ezanların ebediyete kadar okunduğu, adeta mübarek kılınmış bir O Belde diyarıdır. Yani şiirdeki vatan, şair nezdinde bir nevi Tur Dağı gibi, Hicaz diyarı gibi
veya eski Türklerin Ergenekon’u gibi mukaddes, alabildiğine mücerretleştirilmiş bir ülkedir ve dikkat edilirse ona bir sınır da tayin edilmemektedir.
Yine bu arada şiirde yer yer geçen ve “ben” diliyle konuşan kişi de şairin
somut varlığının daha ötesinde, mücerretleştirilmiş daha farklı bir “ben”dir.
Yani şiiri okuyan her kişi bu “ben”in yerine kendini ikame edebilir. Bazen de
bu “ben” tek başına, bütün millet varlığının tek kişi üzerinden ifadesi olup çıkmaktadır. Dolayısıyla şiirdeki “ben”, ezelden ebede millet varlığının, tek kişiye dönüştürülmüş sembolünden başka bir şey değildir. Tarihin uğultulu karanlıkları arasından bazen feryad eden, çoğu zaman isyan eden korkunç, önü
alınmaz, evrensel bir irade gücüdür o “ben”!.. Karşısındaki hiçbir güce boyun
eğmeyen ve eğmeyeceği de anlaşılan bu “ben”, kuşku yoktur ki içtimai şuur
altının derin tezahüründen başka bir şey olamaz.
Yine bu ben, her ne kadar o günkü ulusal varlığımızın ifadesi biçiminde
algılansa bile, onun derin bir tarih ve medeniyetin şuuru ile konuştuğundan
da kuşku bulunmamaktadır. Dolayısıyla hem bu sembolleştirilmiş “ben”, hem
de İstiklâl Marşı’nın anlam olarak bütünü; kendini lokal bir ülkenin sınırları
içine hapsetmemekte, yani kendisine ulusal sınırlar çizmemekte ve bir nevi
Ziya Gökalp’in Turan’ı gibi, sınırsız ve müebbet bir ülke ve millet gerçeğinden
hareket etmektedir. Yani mevcut İstiklâl Marşı bu hâliyle, eski-tarihî imparatorluk zamanlarımızdaki evrensel genişlikleri ihata edebilecek şekilde, öylesine ürpertili bir heybet ve şümul ile karşımıza çıkmaktadır.
Hâliyle destani/epik bir karakter arz eden İstiklâl Marşı’na, soyutlama teknikleri de dikkate alınarak rahatlıkla klasik bir eserdir denilebilir. İşte onun asıl
bu hüviyeti, yani yazıldığı şartları aşarak, hemen bütün zamanları ihata edebilen tarafıdır önemli olan!.. Dolayısıyla onu, sırf doğduğu şartlara mahkûm
kılmayı amaçlayan tefsir ve yorumlara fazlaca bel bağlamaya gerek bulunmamaktadır.
Burada bir hususa daha işaret etmek lüzumu hasıl oluyor. O da İstiklâl
Marşı’mızdaki hürriyet ve istiklâl/bağımsızlık vurgularıdır. Bu arada Âkif ’in,
tarihsel derinliğimizi ve Birinci Dünya Savaşı’nın katı realitesini de hatırdan
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çıkarmayarak, bütün dünyayı ikili bir yapı ve cephe olarak algıladığı gerçeğidir. Bu hâliyle de bütün yeryüzü, iki farklı medeniyetin karşılaşmasından,
çatışmasından ibarettir. Dolayısıyla Âkif ’e göre Millî Mücadele, geçen yüzyılda
maruz kaldığımız evrensel çatışmanın yeni bir tezahüründen başka bir şey değildir. İşte Millî Mücadele’yi böyle algılayan Âkif, ona iştirakte de hiçbir tereddüt yaşamamıştır.
Dolayısıyla tarihî imparatorluğumuz Osmanlı’nın son finalini yazmak
Âkif ’e nasip olduğu gibi Çanakkale Şehitleri; sanki bir ba’su badel mevt gibi,
yeni dönemin ruhunu kurmak ve ifade etmek de yine ona nasip olmuştur (İstiklâl Marşı). Fakat onun kaleme aldığı metnin, ne kadar ulusal ihtiyaçlardan
yola çıkarsa çıksın, bunun daha ötesinde evrensel bir medeniyet havzasının
sözcülüğü çapında bir genişliği haiz olduğu daima hatırda tutulmak gerekir.
İşte ihtiva ettiği bu ruhla birlikte İstiklâl Marşı, büyük milletimizin gelmiş-geçmiş bütün zamanlarını, ebediyete kadar da devam edecek olan diğer
bütün zamanlarını kuşatacak genişlikte, bir istiklâl ve bağımsızlık beyannamesi ve sembolüdür.
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Giriş
İlmin, idrak etme ve bilmeye, dahası bildiğini bilmeye; irfanın, murat
etme ve eylemeye, dahası bilmediklerinin farkında olup harekete geçmeye;
hikmetin ise derin bir his ve iman ile var olma kudreti göstermeye tekabül
ettiğini söyleyebiliriz. Bu tekabüliyet bize aynı zamanda ilmin merkezî değeri
olan doğru ile eyleme sahasının merkezî değeri olan iyinin bir araya gelerek
güzel olana varabileceğini de hatırlatabilir. Zira güzelin, sadece iyinin veya
sadece doğrunun olduğu yerde değil hem doğrunun hem de iyinin olduğu
yerde tezahür etmesi daha anlaşılır durur. Bu açıdan bakıldığında Mehmed
Âkif ’in hikemî sanatı, ilmi ve irfanı dışlamadığını, dahası birbirinin mütemmimleri olarak güzel olana temas ettiğini ihsas ettirir. Çalışmamızda da bu
eksende Âkif ’in inşa ettiği çağrısını teşrih etmeye çalışacağız. Bu çerçevede,
iman-ilim-amel-varoluş ekseninin kendisini bize Âkif ’te nasıl sunduğunu
da anlamaya gayret etmiş olacağız. Çalışmamızda ilkin Âkif ’in ilme yaklaşımı ve bakışını ele alıp daha sonra amele götürmeyen ilmin felakete sebebiyet
vereceğine ilişkin düşünceyle Âkif ’in irfan ekseninde amelî sahadaki derdini
anlamaya çalışacağız. Sonunda ise, ilim ve irfanın birlikte, kişinin bizzat kendisini hikmet merkezli bir şahsiyet varlığına taşıyacağını, Âkif ’in eserleri ve
yaşamından hareketle anlamış olacağız. Akabinde ise Âkif ’in iman-ilim-amel
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Bu yazı, Muhit Dergisi Mart-2021 sayısında yayımlanan “İlim-İrfan-Hikmet Ekseninde Mehmed
Âkif’in Çağrısını Okumak” başlıklı yazının genişletilerek yeniden düzenlenmiş hâlidir.
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bütünlüğünü izhar eden çağrısının Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’ta nasıl
karşılık bulabildiğine kısaca işaret etmeye çalışacağız.
Yukarıda zikrettiğimiz izleği Âkif ’in yaşamından çıkarmak mümkün görünür. Onun bizzat şahsında hikmetin büyük temsilcisi olma hâlinin, zatında annesi ve babasının temsil ettiği arka planı taşımasından da ileri geldiği
söylenebilir. Âkif ’in babası Rumelili, annesi ise Buharalıdır. Buradan hareketle
bir husus dile getirilebilir. Metaforik olarak, Âkif ’in babasının Batı yakasını
ve ilmî yönünü; annesinin Doğu yakasını ve irfanî yönünü temsil ettiği ifade edilebilir (Karakoç, 2018:10-11). Kendisi ise İstanbul olmak üzere, merkezî
coğrafyaya işaret ederken, hikmet ekseninde ilim ve irfanı zatında mezcetmiş
olur. Kendisi de ilmî yönünü babasından aldığını Hakkın Seslerinde ifade eder.
Aynı dizgeyi biz Âkif ’in etkilendiği çevrelerde de görebiliriz. O zamanlarda
Mısır, ilmî ekolleriyle, Hint alt kıtası ise irfanî ekolleriyle ön plana çıkmaktadır.
Ancak ilim olmadan irfanın, irfan olmadan ilmin eksik kalacağını ifade etmek
suretiyle sürecin hikmet yurdu olan İstanbul üzerinden tamama erebileceğini
dile getirmek de mümkündür. O hâlde Mısır tasavvuru, bedeni ve kurumları
yenilemeye; Hint alt kıtası tasavvuru ise insan telakkisini yenilemek ve dolayısıyla nefsi yeniden inşa etmeye tekabül eder. Merkezî coğrafya İstanbul’dan
Âkif ise topyekûn kurumları ve insan ruhunu yeniden inşa etme çabasına başlar görünür.
Âkif, sadrında oluşturduğu manayı satırda lafza inkılap ettirerek gönülleri, vatan, millet, bayrak ve iman mayasıyla mayalamayı başarmıştır. Özün,
iman-ilim-amelle teşekkülü ve bir şahsiyet varlığı olarak fışkırmasını biz tam
manasıyla Âkif ’te görürüz. Âkif dahası bize ilmî imanla, irfanı azimle ve hikmeti ışkla yoğurmayı öğretir. Yine hislendirme, düşündürme ve harekete geçirme, bu üçünü bir zeminde bir araya getirmenin imkânını da ondan öğrenebiliyoruz. Nihayetinde Âkif, bir şahsiyet hikâyesini yazıyor ve emanet ediyor.
O hikâyede sanatıyla arşa yükselen, her demde Allah’ı arayan bir şahsiyetin
kıyama duruşu kendisini en kâmil şekilde tebellür ettiriyor. Kemalâtın, ferdî
olanı içtimai olana, içtimai olanı ise ilahi olana ulamadan mümkün olmadığı
anlaşılırsa, Âkif ’in ferdî ve cüz’î olandan ilahi ve külli olana doğru yazdığı,
dahası yaşadığı hikâye çok daha iyi anlaşılabilir. Onun bizzat yaşamı sanattır,
sanat ise aşmayı ister. Sonsuzluk ilahi olanda temsil edilir, ilahi olanın bulaş76
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madığı sanat fanileşir, fani olana ise fena bulaşmış demektir. Âkif, zikredildiği
üzere ilim ve irfanı hikmette şuur dili olan şiiriyetle buluşturmuş, hikemî nefhaları bedenin ve ruhun neşidelerini birlikte terennüm eder hâle getirmiştir.
Mehmed Âkif ’in yaşamı yazdığı, yazdığı ise yaşamıyla beslenir. Bu açıdan şahsiyeti, eseri, eseri ise şahsiyetidir. Karşımızda, hem bir şahsiyet abidesi (Okay, 2019:216) hem de içerdiği terennümlerde içtimai dertleri, çileleri, gönülden hissedip onlara karşı tedavi usullerini sanatkârane şekilde ifade
edildiğini görebileceğimiz, insana, mekâna ve zamana dair her dem taze kalacak fikirlerle işlenmiş birbirine açılan yedi kapıdan müteşekkil Safahat adıyla
devasa bir eser durmaktadır. Safahat’ta özellikle çok canlı tasvirlerle mekâna
ilişkin şuuru uyandırmanın yanında istibdat, cehalet ve tembellik gibi eleştirilen reziletler, hassaten mezarlık, meyhane ve kahvehane tasvirleri merkezinde
zemmedilir. Süleymaniye Kürsüsünde halktan, tarihten ve kökünden her dem
daha da kopan aydın grubuna ve cehalete meftun hurafelere gömülen halka
ciddi uyarılarda bulunulur. Hakkın Sesleri ve Fatih Kürsüsünde eserleri Balkan
Harbi’nin yakıcı ve trajik yükü bol olan havasına denk düşmüştür. Eserlerde
Balkan Harbi’ne ilişkin keder dolu birçok manzara hem tasavvura hem de tahayyüllere sunulur. Yönetimsizlik, ordu içinde birbirini dışlayan ve merhem
olamayan tefrika hareketleri, yanlış tevekkül inancı, ırkçılık ve tembellik belaları tel’in edilerek neden olduğu tahribatlar göz önüne serilir. Burada ilmin
ve çalışmanın farziyetinin unutulup, hüsranın ve mağlubiyetlerin pençesine
düşmemizin nelere sebebiyet verdiği, çok canlı ve vurucu mısralar maharetiyle anlatılır. Hatıralar adlı eserde geriliğin ve reziletlerin sebepleri ilmî olarak
soruşturulur, arka planda yatan sebepler irdelenir. Doğu, bir coğrafya olmakla
beraber bir zihniyet olarak da tahlile tabi tutulur. Doğu ve Batı mukayesesini
sıkça gördüğümüz mısralar, beden ve ruh, madde ve mana, fert ve cemiyet,
dünya ve ahiret dengesini güçlü şekilde kurmayı, fitne ve nifak tohumlarına
karşı teyakkuzu elden bırakmamayı salık verir. Kuşkusuz bu eserin yazılmasında Mehmed Âkif ’in Berlin hatırlarının da yeri büyüktür. Her şeyin başının
eğitim ve gençlik olduğunu anlayan Şair, Âsım’da bu hususu ilmek ilmek, iki
âlim ve şahsiyeti güçlü bir genç kahramanıyla işler. Bu eserde İslam ahlakının
bir şahsiyette nasıl bir çağlayan kıvamında akarak ideal oluşturduğunu, aydın
ve genç kahramanların nezdinde anlatıldığına şahit oluruz. Yine bu eserde,
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sertliğin şefkatle, maddenin manayla, uçların itidalle, gücün nizamla, dünyanın ahiretle nasıl telif edebileceğine ilişkin güçlü imalarla karşılaşırız. Bu eser
iman-ilim-amel çizgisinin bir şahsiyet abidesini nasıl meydana getirebileceğini
anlatan, Süleyman Nazif ’in ifadesiyle şiir mucizesidir. Safahat’ın son eseri olan
Gölgeler ise Âkif ’in sanatında Sanatkâr’ı aradığı, kendi benini yeniden inşa ettiği, bir bakıma kemâlâtını zirveye doğru taşıdığı eseridir. Buradaki kemâlâttan hem şahsiyet hem de sanat olarak varılan zirveyi anlamak gerekir. Bu esere
Âkif bir de “sükût” adlı uzun bir şiirini sığdırmıştır. Bu şiir satırlarda yazmaz
ancak sadırlarda okunur, o şiiri Nurettin Topçu, İsyan Ahlâk’ı adıyla okuyacaktır. Âsım’ın kanıysa Sezai Karakoç’un Taha’sının damarlarında akacak ve
dirilişi muştulayacaktır (Okay, 2008:442-444).
Hiç kuşku yok ki, Âkif gibi Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç da solmakta
ve kaybolmakta olan devasa medeniyetin kederini derunlarında hissetmişler
ve bu kayboluş karşısında büyük bir direniş göstermişlerdir. Bu acı ve ortaklık
onları Âkif ’in mirasının ilmi ve ameli çerçevede varisleri kılmaktadır. Etüdümüzde Mehmed Âkif ’in izi Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’un bazı eserlerinde sürülmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede Âkif ’in ferdi şahsiyetin iç inşasının
(insistenz) bir Âsım olarak karşımıza çıkan Topçu’nun hayat ilişkisine ilişkin
ayrıntılarda, içtimai şahsiyetin tezahürünün (existenz) ise Sezai Karakoç’un
diriliş düşüncesine özel bir atıfta bulunan Taha düşüncesinde açığa çıktığı ileri
sürülecektir. Yani Âkif ’in beklediği Âsım’ın teorik ve pratik veçheleriyle Topçu
ve Karakoç’ta izhar olunduğu çalışmada vurgulanacaktır.
Mehmed Âkif ve İlim
Ayak sesleri sonsuzlukta ilahi bir terennüm oluşturan eserler büyük eserdir. Âkif ’in şiirleri, şuuru ilahi olana taşımak suretiyle orada sonsuzluk neşidelerini terennüm edebildiği için büyüktür. Dahası bu şiirler insana vecd
verip, insanların duygularını harekete geçirdiği için de güçlü bir sanata işaret
eder. Sanatını davasına adaması Âkif ’in sanatının değerini zayıflatmaz bilakis
onun sanatının, sanat değeri yanında bir ufka bakan boyutu da taşıdığı için
aslında pratik değerini de ziyadeleştirdiği ifade olunabilir. Büyük şiirlerin yer
aldığı Safahat adlı eseri, farklı safhaların bir araya geldiği bir bütün olarak da
anlamak mümkün görünür. Tespit, teşhis, tetkik ve tedavi safhalarını muhte78
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vi kılan Safahat, bir zaman dizgesi anlamında bir bütünü sunar bize. Ancak
bununla birlikte Safahat’ta tabiî, ferdî, içtimai ve ilahi bir takip nizamının da
inşa edildiğini söylemek kabildir. Yine aynı dizgeyi ilim-irfan-hikmet ekseninde anlamak da mümkün görünür. Safahat’ın bütünlüğünden hareket ederek,
onda imanın, ilmî olanla, ilmî olanın irfanî olanla, nihayetinde topyekûn tüm
safhaların hikemî olanla taçlandığını ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede
ilmî safha, olanı olduğu gibi gördüğü, olguya hâkim olmaya çalıştığı safhaya
tekabül ederken, irfanî safha, algıya hâkim olduğu, toplumun algısını değiştirmeye ve yönetmeye niyet ettiği safhadır. Nihayetinde hikemî safha, kalbine ve
kendine hâkim olmaya çalıştığı, dünyadan geçip ama vazgeçmeden ahiret yurduna duyduğu özlemi işlediği iman-ilim-amel bütünlüğünü birlikte terennüm
edebildiği bir varoluş düzlemine işaret eder.
Âkif, her şeyden önce medreseli olmanın yanında pozitif bir ilmin mütehassısıdır. Bu veçhile o, ilmî usulü bilmekle birlikte, ilmin fert ve toplum
için ne demek olduğunu çok iyi kavramıştır. Pozitivizmin yükselişe geçtiği,
politikaları ve inançları derinden etkilediği bir evrede ilmî anlamda pozitif bir
tavrı benimsese de Âkif, pozitivist olmamıştır. Pozitivizmin gönlündeki iman
korunu söndürmesi bir yana ilimle o, közü daha da korlandırmayı başarmıştır.
Mesela bu yaklaşımın bir izi olarak kâinat nizamına çokça vurguda bulunulur.
Kâinatta küçücük bir parçanın vazifesini yapmamasının tüm âlemin işleyişini
inkıtaa uğratması gibi bir âlem modeli olan toplumda da küçük birimlerin
kendilerinden beklenen vazifeleri yapmamalarının toplum nizamını yıkılışa
ve çöküşe sevk edeceği açıkça vurgulanır (Düzdağ, 2020:58). O hâlde Âkif ’in
‘adetullah’ ve ‘sünnetullah’a dair denge ve kıvamın ilmî usullerle idrak edilebileceği ve bu minvalde gerçeği daha iyi anlayabileceğimize ilişkin imaları önem
taşır. Burada ayrıca Âkif ’in âlem tasavvuruna ilişkin ilmî yaklaşımın derin bir
analojiye imkân tanıdığını da görebiliriz.
Millette, dinde, ahlakta, hukukta, siyasette, ekonomide hülasa tüm sosyal
hareketler sahasında cevval olmanın dayandığı kurucu temellerin ilimle muhafaza edilmesi gerektiğine inanır Âkif (Topçu, 2018:48). Yine ilim, tarihi ve
inancı yok sayıp köksüzleşmeyi talep eden bir inkılapçılıkla, cansız şekle bağlanıp ruhu ıskalayan, bununla hurafelere gömülen kör muhafazakârlık anlayışını
sadra şifa olucu şekilde deşifre edebilir. İlim, her ikisinin ölümcüllükte el ele
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verdiğini, kurtuluşun mukallitlikte değil, kurucu özümüzü muhafaza etmekte
olduğunu, kurucu ve koruyucu ilkelerden koruyucu olanı araç; kurucu olanı
ise amaç olarak görmek gerektiğini gösterir. Nihayetinde ilim, asıl olanın hakikat, adalet ve hikmetle el ele verip yürüyebilecek bir nizam olduğunu hatırlatır.
Âkif ’in anlayışında ne sanat, sanat içindir, ne de ilim, ilim içindir. İlim
ve sanat, insan fıtratını muhafaza etmek, doğruya, iyiye ve güzele birlikte varabilmek için önemli araçtır. Sezai Karakoç’tan ilham alarak ifade edilebilir,
Âkif, realist ve yer yer natüralisttir ama o bunları araç ve yükselmek istediği
hedefe varmak için merhaleler olarak telakki eder. Hedef, idealde gördüğü ve
bizi sonsuzlukla tanıştıracağı ilahi sahadır (Karakoç, 2018:39). İlmî cephesinin
ferde, topluma ve ilahi olana bakan veçheleri söz konusudur, dahası bunlar
Âkif ’te el eledir. İlmî müktesebatının da etkisiyle Âkif, olgulara çok hâkimdir
ve bu hâkimiyet onun, ferde, topluma, tarihe ve mekâna ait ayrıntıları etkileyici ve canlı bir manzara bütününde tasvir etmesine vesile olur. Bu bakımdan
şiirlerinde ciddi bir sosyolojik gözlem gücüne istinaden çizilmiş manzaralar
görürüz. Buralarda Âkif ’in ustalıkla içtimai dertleri hassasiyetle teşrih ettiğini,
tespit ve teşhisten, tedavi çıkarabildiğini görebiliriz. Bununla birlikte kıssaları
ve tarihî olayları ilmî titizlikten sapmadan vuruculukla ve ustalıkla nazmına
konu edindiğini, mimari yapıları ayrıntılarıyla ustalıkla şiirleştirdiğini fark
edebiliriz. Eşref Edip, Fatih Camii, Süleymaniye Kürsüsü ve Fatih Kürsüsünü
hassaten belirterek, Âkif ’in eserlerinde ilmin ve fennin en mudil ve en ince
bahislerini şiir ve sanatta mahirane işlediğini vurgulamıştır (Çantay, 2020:88).
Âkif, ilmi hem kullanarak konuşturur hem de insanları ilme davet eder.
Zira onda ilimden mahrum kalındığı zaman fert cesedi, toplum felaketi hatırlatır. Bu açıdan Safahat’ta çok kıymetli mısralara rastlarız. Köse İmam şiirinin
sonlarında şunlar söylenir:
Bu cehalet yürümez; asra bakın: Asr-ı ulûm!
Başlasın terbiyeniz, ailelerden oğlum.
Sâde hürriyyeti i’lân ile bir şey çıkmaz;
Fikr-i hürriyyeti hazm ettiriniz halka biraz.
Bu şiirin manasını ilme ve ilmin yol göstericiliğinde irfana hürmet kabilinden Süleymaniye Kürsüsünde devam ettirir:
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Niye ilmin adı yok koskoca millette bugün?
Çünkü, efkâr-ı umûmiyye aleyhinde bütün;
Çünkü yerleşmek için gezdiği yerlerde, fünûn,
Önce gâyetle büyük hürmet arar, sonra sükûn,
Asr-ı hâzırda geçen fenlere sâhip denecek,
Bir adam var mı yetişmiş içinizden, bir tek?
Mütefennin tanınan üç kişinin kıymeti de,
Münhasır anlamadan, dinlemeden taklîde.
Kim mesaîsini bir gâyeye vardırdı, hani?
Gösterin pâye-i tahkîke teâlî edeni?
Nazariyyâta boğulmakla geçen ömre yazık;
Amelî kıymetidir kıymeti ilmin artık.
Âsım’da ise çizdiği ufku Doğu-Batı ekseninde devam ettirir;
Sâde Garb’ın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin.
Fen diyârında sızan nâ-mütenâhî pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nâfi’ suları.
Âkif, bir toplumun ilimden uzaklaşmasını onu yok oluşa yaklaştıracağını
çok etkileyici şekilde dile getirir. İlimden ve sa’ydan uzaklaşmak halkı cehalete,
rehavete ve ye’se sürükler. Her faziletin karşısında ifrata ve tefrite bürünmüş
olan rezilet, her reziletin karşısında ferdî ve içtimai dertlere şifa sunabilecek
fazilet bulunur. Cehalet, atalet, rehavet ve ye’s toplumu mahveden manevi hastalıklardır ve onların tedavisi topyekûn ilim, irfan, hikmet ve sa’ye sarılabilmektir. Halk faziletler dururken, halk reziletlerle tavsif olunursa orada çürüme
ve yok olma tehlikesi kendisini var eder. Reziletler noktainazardan halkın dört
tabakaya ayrıldığına vurgu yapılır. Hiçbir şeye aldırmayan avam, her şeyden
ümidini kesmiş bedbinler, Batının rezaleti peşinden koşan züppeler ve haz
ile eğlence meftunu sefihler toplumu çürütür. Bu çürümenin panzehrinin ise
kökünden kopmamış, asrın idrakini çözmüş güçlü bir âlim ve aydın kadrosu
olduğu vurgulanır. Âsım’da durum şöyle terennüm edilir:
81

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

İbn-i Sinâ niye yok? Nerde Gazâlî görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzî gibi üç beş âlim?
En büyük fâzılınız: Bunların âsârından,
Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma’nâ çıkaran.
Yedi yüz yıllık eserlerle bu dînin hâlâ,
İhtiyâcâtını kâbil mi telâfi? Aslâ.
Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.
Mehmed Âkif ve İrfan
Mehmed Âkif, içtimaiyatımızın ahlakiyatımızdan, ahlakiyatımızın ise diniyatımızdan neşet ettiğini ifade ederek, din-ahlak-ilim-amel arasında tevhidî
bir irtibat kurar. İlmin imansız, imanın amelsiz olanını kerih gören Âkif, biri
nazari diğeri amelî iki yüce kudretin şifasını umar; bunlar marifet ve fazilettir.
Marifet ve faziletin milletin ikbali için de elzem olduğunu ifade eder. Marifetin topluma saadet verecek bütün sebepleri içinde taşıdığını, ancak onun ikinciyle tamama ermesinin şart olduğunu vurgular. Marifetin ışığında belirecek
faziletle birlikte, söz konusu duran sebeplerin memleketin ve milletin yüksek
menfaatine tahsis edilebileceğine değinir. Marifetsiz faziletin millet için avare
bir çaresizliğe ve kudretsizliğe işaret ettiği gibi, faziletsiz marifetin ise memleketi hudutsuz felaketlere yuvarladığını görmek gerektiğinden bahseder (Çantay, 2020:297-298). O hâlde olması gereken, ilmin (marifet) onun pratik yönü
olan irfanla (fazilet) buluşması ve bir olmasıdır. İlim, neyin iyi, doğru ve güzel
olacağını idrak edebilmek, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek kudreti dolayısıyla marifete işaret ederken, irfan, faziletleri bilip onlarla mücehhez olmayı,
reziletleri kavrayıp onlardan uzak durabilme becerisiyle birlikte ruhî kemali
kazandırır insana.
Hayatı büyük zorluklar ve ayrılıklarla örülen Âkif, yaşamıyla büyük bir
irfan abidesidir. Fedakârlık ve feragat, îsar erdemiyle birleşerek irfanın ve ahlakın zirve noktasını oluşturur. Âkif ’in itibarlı ve dolgun maaşlı işini ardında bırakarak büyük meşakkatlerin onu karşılayacağı Millî Mücade’leye oğlu Emin’i
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yanına alarak atılması büyük bir diğerkâmlık örneğidir. Bu hususiyet, onun bilen ve söyleyen olması yanında aynı zamanda söylediğini eyleyen ve eylediğini
söyleyen yüce bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Safahat adlı eseri, bu açıdan
bakıldığında onun yaşam hikâyesinin safhalarının da izleneceği bir eser olarak
görülebilir. Bu bakımdan kalpten kaleme, kalemden kâğıda, kâğıtlardan idrak
ve vicdanlara nakşolunan derin ve hisli manalar manzumesidir Safahat.
Âkif ’in Safahat’ı insanı hayata dair sayısız örnekliklerden haberdar eder.
Onun sunduğu örneklikler nasıl olunması gerektiğine işaret ettiği gibi, nasıl
olunmaması gerektiğini de resmeder. Kavrayış ve biliş özellikle pratik sahaya
ilişkinse, dahası irade, kavranan ve bilinenin yani idrakin tezahürüyle tamamlanınca güçlü bir mana meydana gelir. Bu açıdan bakıldığında faziletlerin ve
reziletlerin neliğini ortaya koymak, fert ve toplum için fayda ve zararlarını saymak, dahası ferdin ve toplumun yeniden ihyası için pratik reçeteler sunmak
oldukça değerli görünür. Hele bunları yaşamını büyük bir ahlak ve şahsiyet
abidesi olarak devam ettiren ve nihayete erdiren Âkif terennüm etmişse…
Âkif her şeyden önce faziletlerin dostu, reziletlerin düşmanıdır. Ferdî ve
içtimai ruhu heder eden reziletler olarak taassup, istibdat, cehalet, hurafe, rehavet, riyakârlık, hilekârlık, yalancılık, kanaatkârsızlığı görür ve hepsiyle mücadele eder. Ona göre halktaki cehalet ve taassup, idarecilerdeki gayri-ahlakilik
ve aydınlardaki ihanet toplumu mahvoluşa sürükler. Ferdî ve içtimai reziletlerin panzehiri ise onların yerine ikame edilecek faziletlerdir. İrfan boyutunun,
fazilet ve reziletleri bilmek kadar, gereğini yerine getirme cesaretini de içerdiği
vurgulanmalıdır. Zira ahlak, bilerek eylemenin karşılığıdır. Âkif, Hatıralar’da
ahlakın varoluş kökünü Allah korkusundan aldığını, vicdanın, Vacibu’l Vücud’un (Allah’ın) sesini duyduğumuz yetimiz olduğunu, bu sesin bizi faziletler
ekseninde işe koşmaya vesile olması gerektiğini, bunun ferdî ve içtimai zaruri
bir vazife olduğunu anlatır.
Meğer kalbinde Mevlâ’dan tehâşî hissi yer tutsun...
O yer tutmazsa hiç ma’nâsı yoktur kayd-ı nâmûsun.
Hem efrâdın, hem akvâmın bu histir, varsa, vicdânı;
Onun ta’tîli: İnsâniyyetin tevkî’-i hüsrânı!
Budur hilkatte cârî en büyük kânûnu Hallâk’ın:
O yüzden başlar izmihlâli milletlerde ahlâkın.
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Fakat, ahlâkın izmihlâli en müthiş bir izmihlâl;
Ne millet kurtulur, zîrâ ne millîyyet, ne istiklâl.
Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî, rûh-i millîdir;
Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir.
Olur cem’iyyet artık çâresiz pâmâl-i istîlâ;
Meğer kaldırmış olsun, rûh-i sânî indirip, Mevlâ.
Evet bir ba’sü ba’del-mevte imkân vardır elbette...
Bunun te’mîni, lâkin, bir yığın edvâra vâbeste!
Âkif, Hatıralar’da devam eder, faziletleri ve reziletleri bilip, hangisine yakın durup, hangisinden uzak duracağımızı bize gösteren irfanın eksikliğinin
nelere sebep olacağından bahseder;
“Tevekkelnâ” deyip yattık da kaldık böyle en âciz!
O îman, farz-ı kat’îdir diyor tahsîli irfânın...
Ne câhil kavmiyiz biz müslümanlar, şimdi dünyânın!
O îman hüsn-i hulkun en büyük hâmisi olmuşken...
Nemiz vardır fezâilden, nemiz eksik rezâilden?
Âkif, Âsım’da marifetle (ilim) birlikte onun uygulama sahası olan faziletten (irfan) uzak düşmemizin nelere mal olduğunu oldukça etkileyici şekilde
anlattıktan sonra tarihimizde marifetin ve faziletin bizi seçkin bir millet kıldığını, bu kökü unutmamamız ve gereğini yapmamız gerektiğini terennüm eder;
…Şimdi, Âsım, bana müfrit de, ne istersen de.
Ma’rifetten de cüdâ Şark, fazîletten de.
Lâkin ister misin, oğlum, mütesellî olmak:
İctimâî bütün âmillere, kudretlere bak.
Bunların herbirinin kuvveti, mâzîye inen,
Kökü mikdârı olur; çünkü bu âmillerden,
En derin köklüsü, en sağlamı, en hâkimidir.
Şimdi, sen bizdeki kudretleri eşsen bir bir,
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Göreceksin ki: Bu millette fazîlet en uzun,
En derin köklere yaslanmada; hem sonra onun,
Bir mübârek suyu var, hiç kurumaz: Dîn-i Mübîn.
Hâdisât etmesin oğlum, seni asla bedbîn...
İki üç balta ayırmaz bizi mâzîmizden.
Ağacın kökleri mâdem ki derindir cidden,
Dalı kopmuş, ne olur? Gövdesi gitmiş, ne zarar?
O, bakarsın, yine üstündeki edvârı yarar,
Yükselir, fışkırıp, âfâk-ı perîşânımıza;
Yine bin vâha serer kavrulan îmânımıza.
Son olarak Âkif ’in toplum olarak felakete sürüklenmenin sebeplerinden
birisini tefrika olarak gördüğünü ifade edelim. Tefrika, toplumu içten içe çürüten içtimai bir rezilettir, mezhepçilik, particlik ve en çok da kavmiyetçilikte
çöreklenir. Hakkın Sesleri’nde şunları dile getirir;
Hani, millîyyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a millîyyetine.
“Arnavutluk” ne demek? Var mı Şerîat’te yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!
Arab’ın Türk’e; Laz’ın Çerkes’e, yâhud Kürd’e;
Acem’in Çinli’ye rüchânı mı varmış? Nerde!
Müslümanlıkta “anâsır” mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyyeti tel’în ediyor Peygamber.
En büyük düşmanıdır rûh-i Nebî tefrikanın;
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!
Şu senin âkıbetin bin bu kadar yıl evvel,
Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel?
O hâlde Âkif ’in kavmiyetin düşmanı, milliyetin dostu olduğunu söyleyebiliriz. Zira kavmiyet özünü kanda, milliyet özünü canda ve manada bulur.
Can ise ferini ve sürurunu İslam’dan alır.
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Mehmed Âkif ve Hikmet
Mehmed Âkif dertlilerin eviydi, o evde dertlere derman bulunur, hasta
gönüller şifâyab olurdu. O, sanatıyla cemiyetin içinde bulunduğu buhrana karşı çözüm yolları bulmayı denemiştir. Bu yolda imanı, ilmi ve irfanı ona refik
olmuş, iman ettiği gibi olma cesaretini, hikmet ile taçlandırmıştır. Onun bu
yoldaki en büyük şahidi hayatıyla birlikte sanatıdır.
Hikemî olan, tevhidî olandır. Tevhidî olan, bir itikat manzumesi sunduğu kadar, hayatı ve âlemleri bir bütün olarak idrak edebilme imkânıdır. Bu
çerçevede, yaşam ve ölüm, dünya ve ahiret, madde ve mana, fert ve toplum,
beden ve ruh birbirinin rakibi değil refiki olarak birbirini tamama erdirirler.
İnsan, hayatında bu bütünü, imandan ilme, ilimden irfana ve oradan nihayetinde hikmete yükselerek idrak edebilir. Âkif ’in Safahat’ında bizi böylesi bir
urûç karşılar. Safahat kuşkusuz kökünü ve ilhamını yüce Kur’an’dan almıştır,
şifasının da kökeninde ilahi kelam ve nebevi sünnet vardır.
Kur’an’ın şifa verici hasleti, önce Âkif ’in ruhunda tezahür etmiş, onun
ruhundaysa tüm milletin ruhuna deva hazırlanmıştır. Büyük idrak ve irade
sahipleri benlikleri dışında yola revan olurlar, yolculuk onları benliklerine geri
getirir ve onların benliklerinde başka benlere yer açılabilir. Âkif ’in beninden
başka benlere, nihayetinde tüm toplumun hatta ümmetin benine, oradan ise
sonsuzluğa giden imkânlar silsilesini görebilmek kabil olur. Âkif, dış dünyadan hareket eder, iç dünyasına varır, orada başka benlerin sızısını, acısını ve
ıstırabını duyup yeni bir hamlenin meşalesini yakar. En son İlahi Ben’e olan
aşkı ve iştiyakı onu, ilahi âlemin gölgesinde serinletir. Nurettin Topçu bu izleği
ferdî hayattan içtimai hayata, oradan ise mistik hayata doğru yürüyen bir sanatkâr benliğinin tarihçesi olarak okur (Topçu, 2018:29).
Âkif, aşkınlaşma tecrübesini sanatıyla ete kemiğe büründürmeye çalışır.
Dünya hayatının gerekli ama yeterli olmadığı bilinci bu isteğe onu yönlendirmiş görünür. Evvela aşma ve yücelmeyi kaçarak gerçekleştirmek ister. Topçu’nun ifade ettiği gibi ondaki yaşama arzusu dünyaya bel bağlama, onunla
iktifa etme değil, bilakis onun güzelliklerinden istifade edip hareket ederek
Cemal’in sahibine giden yolu keşfetme arayışıdır. Bu arayış büyük sanatkârları harekete geçirir, kimisi dünyadan kaçar kendi sanatına hapsolur, kimisi
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de sanatından kaçarak sonsuzluk hamlesini gerçekleştirmeye atılır (Topçu,
2018:23-30). Aşma ve aşkınlaşma hamlesi Âkif ’te, yüceliş ve diriliş ile birlikte
tezahür eder. Secde’de bu şöyle dile getirilir;
Bütün dünyâ serilmiş sunduğun vahdet şarâbından;
Benim mest olmayan meczûbun, Allâh’ım, benim meydan!
Bırak, hâsir kalan seyrinde mi’râcım devâm etsin;
Rükû’um yerde titrerken, huşû’um Arş’ı titretsin!
İlâhî! Serserî bir damlanım, yetmez mi hüsrânım?
Bırak, taşsın da coştursun şu vahdet-zârı îmânım.
Bırak, hilkatte hiç ses yok, bırak, meczûbunun feryâd...
Bırak, tehlîlim artık dalgalansın herçi-bâd-âbâd!
Âkif ’in sanat idealinin önüne cemiyeti koyduğunu, koymak zorunda kaldığını ifade etmek mümkündür. Bu bakımdan onun sanatı ferdî olandan içtimai olana, oradan ilahi olana doğru bir seyr hâlinde tamama giden serüveni
canlandırır. Bu izlekte aynı zamanda sanattaki gayeden, gayedeki sanata doğru
geçişin izleri de görülür. Öncelikle cemiyetin faydası için araç kılınan sanatla,
sosyal yaraların iyileştirilmesi hedeflenir. Bundan sonra ise ikinci safha başlayacak ve sanatının yukarılara taşınmasına imkân bulunacaktır. Ama buna tam
anlamıyla izin verilmemiştir! Âkif ’in Mısır’a hicret etmek zorunda kalması,
orada yaşadığı sıkıntılar ve dönüşündeki terk edilmişlik bu hususu daha da
belirgin kılar. Daha fazla bilgi için Âkif ’e ilişkin hatıraların yer aldığı eserlere
bakmak kâfidir.
Hicret, zamanı ve mekânı yeniler, dahası hicret bir kozadır ve insan oradan yeni bir zamana ve mekâna kanat çırpar. Âkif için Mısır hicreti de böyle
olmuştur. Orada kendisini yeniden inşa etmiş, arşın gölgesinde yeni bir ruh
cephesi oluşturmuştur. Yalnızlığı kalabalıklara tercih ederek bu yalnızlıkta ahiretini kuracağı, hasret ve hicrana yatırdığı fikirler demlendirmiştir. Hasret ve
hicran ile vatana olan özlemini derince solumuştur Mehmed Âkif. Dahası asli
vatan özlemi onda bir kor olup tutuşmuştur. Bu kor ki benliğindeki beni eritip
onu tekâmüle taşımıştır. Gölgeler ve Secde ruhundaki hicran ve hasretin en
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nadide terennümlerini sunar bize. Önündeki “leylâlar”ı bir tarafa itip gerçek
“Leylâ”yı murat etmenin iştiyakını sunar Gece;
Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd,
Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd!
Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşet-zâr eden hicran,
Ya bir nefhanla serpilsin bu hâsir kalbe itmînan.
Hayır, îmanla, itmînanla dinmez ruhumun ye’si:
Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi
Senin Mecnûn’unum, bir sensin ancak taptığım Leylâ…
Hikmet, metafizik üzerinden sonsuzluğa açılıştır. Ebediliğe iştiyakla tutunma, sonsuzla (sonsuzun da sahibiyle) hemhâl olarak ve zamanı bir bütünü
(geçmiş-şimdi-gelecek) meydana getiren anı idrak ederek gerçekleştirilebilir.
Hikmet merkezli varoluş hamlesi içinde sonsuzluğa varacak olan atılımı gizlediği için, insana gerçek hürriyeti bahşetme imkânını da sunmuş olur. Zira
insanı gerçekten hür kılan husus aşkın hürriyetidir (Topçu, 2020:81). Ona sahip olanlar kimseye ve hiçbir şeye göre iradelerini yönlendirmezler, iradelerini
pür-hür olarak tezahür ettirebilirler. İradenin kişiye ve şeye göre hareket etmesi iradenin mukayyet olmasına işaret ederken, iradeyi sonsuzluğun sahibinin
iradesine raptedebilmek, iradenin gerçek manada hürriyeti tanımasına imkân
sağlar. Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâk’ı adlı eserinde işaret ettiği husus da
aslına bakılırsa tam budur (Topçu, 2014). Benliğin menfaatinden ve toplumun faydasından ayrı olarak ilahi iradeye raptolmuş bir iradeyle hayatını inşa
edebilenler gerçek manada hakîm olurlar. Zira hayat hamlesi olarak hürriyet
hayâdan doğar, gayrete varır, oradan hamiyetle arşa yükselir.
San’atkâr’da bunu şu şekilde terennüm eder;
Hudâ bilir ki dayanmaz, taş olsa bir sîne,
O gözlerinde dönen sağnağın dökülmesine.
Hayır! Yakar beni derdimle âşinâ çıkman,
Bırak, ben ağlayayım, sen çekil de karşımdan.
Belâ mı kaldı ki dünyâ evinde görmediğim?
Bırak, şu yaşları, hiç yoksa, görmeden gideyim!
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Nihayetinde Mehmed Âkif, önce maddeyi ve bedeni tanımış, sonra nefsi
idrak edip aşinalığı manaya taşınmış, sonunda ruha aşina olup ışka yükselmiştir. Bu yükseliş aslına bakılırsa manaların da ötesine vasıl olup manalara mana
katanı tanıyabilmeyi ona kolay kılmıştır.
Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’ta Mehmed Âkif’in İzini Aramak
Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç, Mehmed Âkif ’e dair önemli eserlerin
müellifidir. Her iki düşünürün kendilerine mahsus Âkif tasavvurları söz konusudur. Kuşkusuz bu tasavvurları tüm boyutlarıyla ele alıp teşrih etmek bu
çalışmamızın kapsamını aşacaktır. Bununla birlikte bu tasavvurdan beslenen
tesirler ise Topçu ve Karakoç’un hem yaşamına hem de düşüncelerine sirayet etmiş görünür. Dahası bu etkinin çok boyutlu olduğu da ifade edilebilir.
Bunların hepsini bu çalışmanın sınırlarına sığdırmak pek mümkün değildir.
Bunu ve her iki mütefekkirin eserlerinde içerilen Âkif tasavvurlarını daha geniş olarak başka bir çalışmamızda ele alacağız. Ancak burada Âkif ’in tahayyül
ettiği Âsım’ın ameli çerçevede Topçu ile nazari çerçevede Karakoç ile temsil
edildiğine işaret edebiliriz.
Mehmed Âkif ’in Âsım’daki dizelerinin hakkını veren kişidir Nurettin
Topçu. İyi bir eğitim almanın, mücadele ahlakıyla teçhiz olmanın, muvaffakıyet bilincinin, Batı dünyasının ilminden ve fenninden istifade edip onun
yaşam biçiminden kendisini muhafaza edebilmenin, dahası garpta elde ettiği
tüm entelektüel birikimini vatanın ve milletin selameti için kullanabilmenin
ete kemiğe bürünmüş hâli olarak karşımıza çıkar Nurettin Topçu. Mehmed
Âkif, Âsım şiirinde şu mısraları özlemle terennüm ederek aslında Topçu’ya
seslenir:
İnkılâbın yolu mâdem ki bu yoldur yalınız,
“Nerdesin hey gidi Berlin!” diyerek yollanınız.
Altı ay, bir sene gayret size eğlence demek...
Siz ki yıllarca neler çekmediniz, hem gülerek!
Hani, bir ömre bedeldir şu geçen her gününüz;
Bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz!
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Şark’ın âgûşu açıktır o zaman işte size;
O zaman varmanın imkânı olur gâyenize;
O zaman dinlerim artık seni, Âsım, bol bol...
– Yarın akşam gideriz.
– Öyle mi? Berhurdâr ol.
Osmanlı eğitim sisteminin mekteplerinde ilk eğitimine başlayan Nurettin
Topçu, İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra kendi çabalarıyla yurt dışı eğitim imtihanını kazanır ve felsefe tahsili için Fransa’ya gider. Fransa’da birçok
ilim mahfiline girip çıkar, birçok aydın ve akademisyenle tanışıp onlardan istifade eder. Lisans eğitimi devam ederken doktora çalışmalarını da yürütür. İlim
iştiyakı çok güçlü olan Topçu, lisans eğitiminden aşağı yukarı sekiz ay sonra
doktorasını üstün başarıyla tamamlar. Fransa’daki hayatının büyük ölçüde ev,
kütüphane ve okul arasında geçmesi, boş zamanlarında farklı coğrafya ve kültürleri tanımak için seyahate ayırması bu durumu bize açıklar. Topçu, bu arada
Sorbon’da üstün başarı ile doktorasını tamamlarken, o üniversitede felsefe alanında doktorasını veren ilk Türk öğrenci, Avrupa’ya gidenler arasında da ahlak
felsefesi çalışan ilk kişi olarak tarihe geçer. Tezini başarıyla nihayetlendirdikten
sonra Paris’te kalma konusunda ısrarlı teklifleri kabul etmeyerek o yıl içinde yurda döner. Döner dönmez Galatasaray Lisesinde felsefe muallimi olarak
vazifeye başlar. Kırk yıl süren öğretmenlik hayatında çoğu zaman hakkında
soruşturmalar açılır, sürgünlere uğrar ama hakkın yanında haksızlığın karşısında bir çelik gibi durmayı başarır (Kara, 2017:26). Hayat serencamı onun
hesabi değil hep hasbi olduğunu bize gösterir. Din adamlığı yapacak talebelere
verilecek derslerden ücret alınmaz diyerek hak ettiği ücreti fakir talebelere dağıtması bunun güzel bir örneğidir (Kara, 2017:26). Hasbidir ve vatanına karşı
vefakârdır zira felsefe doçentliğini aldıktan sonra üniversitelerde kendisine yer
açmasalar da o vatan, millet ve din için çalışmayı hiç bırakmaz. Bu anlamda
Mehmed Âkif ’in Âsım’da anlattığı faziletlerin çoğunun bir insanda ete kemiğe bürünmesinin örneklerindendir Topçu. Mehmed Âkif, Gölgelerine bir de
“Sükût” adlı uzun bir şiir sığdırmıştır. O şiir satırlarda yazılmamış ama sadırlarda okunmuştur. O şiiri hayat fazileti ve İsyan Ahlâkı (2014) adıyla Nurettin
Topçu okumuştur.
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Nurettin Topçu, Âkif ’in bir umut çiçeği ve bahar muştusu olarak haber
verdiği bir Âsım’dır aslında. O, Âkif ’in hareket, isyan ve eylem tarafının en
önemli temsilcilerinden ve devam ettiricilerindendir. Topçu, hareket geleneğini kurmuş, İsyan Ahlakı anlayışıyla güçlü bir ahlak nazariyesinin imkânına
işaret etmiştir. Topçu’nun fikrinin bedeni Anadolu, zemini Selçuklu-Osmanlı
kültürü, ruhu İslam, üslubu tasavvuf ve metodu ise isyandır. Topçu, hareket
üzerinden bir felsefi sistem inşa ederken, varoluşçu filozofu olarak da karşımıza çıkar. Önemli kavramları, Âkif ’in şiirlerinde terennüm ettiği, insanı bir
gelenek içinde yeniden ihya edecek ve ona hayat dinamizmi yükleyecek kavramlardır. Bu kavramlarla düşünce dünyasını bir koza gibi örer ve içinde Yarınki Türkiye’yi kuracak fikriyatı saklar.
Sezai Karakoç, Mehmed Âkif ’in Âsım’da ortaya koymaya çalıştığı nazariyatı daha da derinleştirmeye gayret eder. Âsım’a duyulan hürmet Karakoç’ta
diriliş nesliyle temsil edilir. “İnsan kendi barikatlarının mahkumu ve kendi
zincirlerinin tutsağı olmuştur. Ama bu kıyamete kadar sürüp gidecek değildir.
Diriliş nesli, bu mahkumluğa, bu tutsaklığa başkaldırmanın cesaretini gösterecek ve bu başkaldırmayı yeni uyuma dönüştürmenin yöntemini kestirecektir”
(Karakoç, 2003:12).
Sezai Karakoç tavrını, usulünü ve üslubunu bulmuş bir mütefekkirdir.
Usulünün ve üslubunun Safahat’tan ilham alarak inşa olunduğu ifade edilebilir. 1967 yılında İslam’ın Dirilişi’ni, 1974’te Ruhun Dirilişi’ni, 1976’da ise İnsanlığın Dirilişi’ni peşi sıra ama safhalar/safahata işaret edecek şekilde yayımlar.
Bu bize belki de şunu hatırlatır; kuşkusuz İslam değişmez, İslam’da rönesans ve
reform hareketleri yapmak mümkün değildir, fakat İslam’a bakan nazar ve manazır değişir, değişmelidir. İlk kitabında bunun yapılması gerektiğini vurgular.
Bunu yaparsak önce ruh dirilecektir, ruh ile beraber ise tüm insanlık yeniden
kıyama durabilecektir. Bunu yapmanın yoluna ise 1966-67’de yazdığı Taha’nın
Kitabı’nda işaret etmeye çalışır. Sezai Karakoç’un Taha’sında Mehmed Âkif ’in
hem tahayyülünde hem tasavvurunda büyüttüğü Âsım’ın kalbi atar. Şöyle ifade eder o kitapta;
Cadde sokak ve bütün kent uygun kurulmamışsa
Samanyollarına
Mutluluk ne mümkün o kentin insanlarına
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Kuşkusuz kenti, şehri ilk vadede yerleşim yeri olarak anlayabiliriz. Ancak şehir, mananın ve anlamın tüm boyutlarının inşa edildiği rahimdir. Parçalarıyla bütünüyle tüm nazariyatıyla insanın yaşam dünyasının inşa olunduğu rahimdir. Bu rahim, gökyüzüne, ilahi olana muvafık, insani olana uygun
ayarlamadığını takdirde mutlu olmak mümkün değildir. O hâlde bu ufuk bir
yolculuğa davet ediyorsa, yolcuların tanıtılmasına da ihtiyaç duyulur. Bu ufku
keşfedip, bu ufka doğru yol alacak, kendisiyle birlikte tüm insanlığın yol almasına vesile olabilecekler kimlerdir? Sezai Karakoç ben, sen ve o zamirlerini,
edebiyat sahasına bırakıp, “biz şuuru”nu inşa etmeye çalışır. Bunu yaparken
ilk durağı “kendilik bilinci”dir. Çünkü kendi olmayana, kendi kalamayana hiçbir şey anlatılamaz. Kendisinin farkına varamayan, kendisini bilemeyen, kendisini bulamayan, nihayetinde kendisi olamayanın bu ufku keşfetmesinin ve
yolculuğa çıkmasının imkânı yoktur. Yapılması gereken öyleyse önce kişinin
kendisi keşfetmesidir.
Taha’nın kitabında şöyle ifade eder bunu:
Bugüne dek
Beni hiçbir yay ve hiçbir ok değiştirmedi
Yüreğimle karşılaşınca
Bütün kılıçlar kırıldı
İnsanın, onu o insan kılan, tüm medeniyetinin asli cevherini orada temsil edebileceği, ona umut, aşk ve istikbal gayesi sağlayabilen, can evinde diğer
canlara yer açabilmesini mümkün kılacak olan engin gönlünü yeniden keşfetmesi çok önemlidir. Âkif ’in Âsım’da, Karakoç’un Taha’da aradığı işte bu gönül
ve bu gönlü yeniden inşa etmenin imkanıdır.
Son olarak, İstiklâl Marşı’nın ilk mısralarında ortaya konan duruma ve bu
durumun Karakoç’taki aksine işaret edebiliriz
Korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmez yurdumun üstünde tüten en son ocak!
İstiklâl Marşı’mız, Korkma! İle başlar. Korkmamamız ise vatanımızda tüten ocağa yani aileye bağlanır. O hâlde istiklâl ve istikbalimiz, yurdumuzda
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tutan ailelerle kaim ve daim olabilecektir. Ailelerimiz var oldukça korkudan da
emin olacağız. Mehmed Âkif, aileyi çok önemser. Aileye ilişkin güçlü bir şiir
terennüm eder Safahat’ında. O şiiri yeniçağın ufkuyla ise Taha’nın Kitabı’nda
Sezai Karakoç devam ettirir. İki büyük şiirden aldığımız ilgili mısralarla yaratıcı yorumu okuyucuya bırakabiliriz:
Biz ki her mevcûdu yıktık gāyesiz bir fikr ile,
Yıkmadık bir şey bıraktık, sâde bir şey: Âile.
Hangi bir bünyânı mahvettik de ıslāh eyledik?
İşte vîran memleket! Her yer delik, her yer deşik!
Bunların tâmîri kābil olsa ciddiyyet, sebât,
Lâkin, Allâh etmesin, bir düşse şâyet âilât.
En kavî kollarla hattâ kalkamaz, imkânı yok!
Kim ki; “Kalkar” der, onun hayvan kadar iz’ânı yok!
Taha’nın kitabında bunu Sezai Karakoç şöyle terennüm eder:
Öldü anne ve mutfaklar kilitlendi
Kilerler boşaltıldı farelerce
Anne gitti ve evler döndü yazlık otellere
Anne gitti ve sular buruştu testilerde
Artık çamaşırlar yıkansa da hep kirlidir
Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir
Bir vakitler anne açarken kapıyı
Şimdi kimse yok kapayacak kapıyı
Anne gitti ve açıklandı ki
Yarasalar da incir buğusu gibi bir şeydi
Aynı damardan, aynı rahimden beslenen, aynı medeniyet göğsünden süt
emen, aynı ufkun insanları olarak Mehmed Âkif ’i, Nurettin Topçu’yu ve Sezai Karakoç’u aynı damarda buluşturmasını bilen bir düşünce geleneğimiz söz
konusudur. Bu düşünce geleneği dertle mayalanan, sadece kendimiz için değil tüm âlemler ve tüm insanlık için dertlenen, yüreklerde ilim, irfan ve hik93
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met küresinde inşa edilen bir gelenektir. Kuşkusuz bu düşünce geleneğimizle
aramıza doğal ve yapay engellerin girdiği ifade edilebilir. Ancak kurtuluş bu
damarla yeniden buluşmak, bu damara yeniden ünsiyet beslemek, dahası bu
damardaki birikimi yeniden temessül etmekle mümkün görünür. Hilal’in bağrına bir yıldız gibi gömülen İstiklâl ve dahi Kur’an şairimize rahmet olsun…
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Yazar ve şairlerin (“yazan insan”: “homo scriptor”) tek tipte olmadığını
belirten Rene Wellek, “lirik ve romantik şairleri, oyun ve destan yazarlarından
ve bunların kısmen mukabili olan romancılardan” ayırarak bu bağlamda
çeşitli sanatçı tiplerinden söz eder. Bu tiplerden biri de “cezbeli, yani otomatik
veya takıntılı (obsessive) bir şekilde şiir söyleyen veya bir nevi kâhin
sezgisine sahip olan şairler”in mukabili bulunan “emekçi, yani iyi yetişmiş,
becerikli ve sorumluluk sahibi bir zanaatkâr olan yazarlardan oluşmuş” şair
tipidir (Wellek&Warren, 2016: 96-97). Bu ayrımda “emekçi şair”den kasıt,
yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, şiirleri üzerinde bir “zenaatkâr”
gibi çalışan, şiirlerini uzun uğraşlardan sonra ve uzun bir sürede kaleme alan
şairdir. Bizim edebiyatımızda bu şekilde şiirlerini yıllar süren çalışmanın
sonunda tamamlayabilen şairlerin en çok bilinen örneği Yahya Kemal’dir.
Yahya Kemal’in bazı şiirlerini on beş yirmi yıl üzerinde çalıştıktan sonra
ancak yayınladığı bilinmektedir. “Rindlerin Ölümü”ndeki “serin” kelimesini
bulabilmek için şiiri yirmi beş yıl beklettiği rivayet edilir. “Ses” şiiri ile ilgili
olarak Tanpınar’ın anlattığı hatıra da bu konuda bir fikir verebilir.1 Bizim
1

Dergâh mecmuasına şiir vermeyi vaat eden Yahya Kemal, derginin sayıları birbirini izlediği hâlde
bir türlü bu sözünü yerine getirmez, üzerinde çalıştığı bilinen “Ses” şiiri ile bir türlü vedalaşamaz.
Sonunda Mustafa Nihat (Özön)’ın şairi bir çeşit tehdit etmesiyle Yahya Kemal’in Dergâh
mecmuasındaki tek şiiri yayımlanabilmiştir: “… Ömrü kalabalıkta geçen bu adam, eserlerinin asıl kilit
taşı olan kelimeleri, hayalleri, yine kalabalıkta kendisine icad ettiği bir yalnızlıkta buluyordu. ‘Ses’
manzumesi de gözlerimizin önünde böyle, dâüssılalı ve mânasının çok dışında derbeder hayatı içinde
tamamlanıyordu. Daha doğrusu bir türlü tamamlanmıyordu. İşin çok uzayacağını gören Mustafa Nihat
bir çeşit emrivaki ile meseleyi halletti. Şiirin başını nasılsa Necmettin Halil’le ele geçirmişlerdi. İlk
çıkacak nüshada eldeki beyitleri tabedeceğini söyledi ve hakikaten de eksik olarak dizdirdi. ‘Ses’ son
gecede bu tehdit altında bitti” (Tanpınar, 1995: 40).
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şiirimizde cezbeli veya meczup şair tipinin ilk akla gelen örneği ise Ahmet
Haşim’dir. Ahmet Haşim’in de şiirleri üzerinde sonradan değişiklikler yaptığı
bilinmektedir, dolayısıyla onun da “emekçi” bir tarafı vardır, fakat genel
olarak “Piyale” şairinin şiirlerini bir çeşit cezbe hâlinde söylediği kabul edilir.
Yukarıda andığımız iki şairle birlikte Meşrutiyet Dönemi Türk şiirinin en
önemli temsilcilerinden biri olan Mehmed Âkif, bu tasnifte “emekçi” şairler
sınıfında yer verilmesi gereken bir isimdir. Mehmed Âkif, Wellek’in ifade
ettiği “iyi yetişmiş, becerikli ve sorumluluk sahibi bir zanaatkâr” nitelemesini
tam olarak karşılayan bir şairdir. Kâzım Yetiş’in de belirttiği gibi o “yazma
sanatını ısrarlı bir çalışma ile elde edilen bir meleke olarak kabul eder” (Yetiş,
1992: 10). Gerek kendisinin şiirlerini nasıl yazdığına ilişkin söyledikleri ve
gerekse şiirlerinin farklı neşirleri arasında görülen çok sayıdaki değişiklik,
Mehmed Âkif ’in şiiri bir ceht ve çalışmanın ürünü olarak gördüğünü ortaya
koymaktadır. M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan edisyon kritikli
Safahat neşri Mehmed Âkif ’in hangi şiirleri üzerinde ilk yayınından sonra ne
ölçüde değişiklik yaptığını göstermektedir.2 Şiirlerini yayınladıktan sonra da
zihninde taşımaya devam eden ve yeni neşirlerinde sürekli değişiklikler yapan
bir şairin, bunları yayımlamadan önce de üzerlerinde ne kadar çalıştığı tahmin
edilebilir.
Mehmed Âkif ’in şiir üzerinde düşündüğü ve şiirin nasıl bir edebî verim
olduğu konusunda derli toplu fikirlerinin bulunduğu da bilinmektedir. İstanbul Darülfünununda 1908-1913 yılları arasında verdiği edebiyat derslerinin
notları ve Sırat-ı Müstakim’deki edebiyat meseleleriyle ilgili yazıları3 bize bu
konuda değerli bilgiler vermektedir. Onun kendi şiirlerini uzun çalışmalar sonunda tamamlaması ve hatta yayımladıktan sonra da üzerlerinde düşünmeye
devam etmesi elbette şiir sanatı konusundaki nazari bilgilere vâkıf olmasıyla
ilgilidir. Nazari olarak mükemmel şiirin nasıl olması gerektiği konusundaki
birikimi, onu şiir yazarken bir taraftan kısıtlamış, zorlamış, ama öte yandan
2

3

Mesela “Fatih Camii” şiirinde 30 (Düzdağ 2009, 4-7), “Hasta”da 25 (Düzdağ, 2009: 8-12), “Tevhid
yahut Feryad”da 26 (Düzdağ, 2009: 13-17) mısrada bir veya birkaç kelimeyi, bazen de mısranın
tamamını değiştirdiği görülmektedir. Safahat’ı oluşturan kitapların tamamında onun sonradan üzerinde
değişiklik yapmadığı şiir yok gibidir.
Bu yazılar kitap olarak da basılmıştır: Mehmed Âkif, Darülfünun Dersleri: Kavaid-i Edebiye, Sırat-ı
Müstakim Matbaası, Darülhilafe, 1309 (1913).
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da şiirlerinin dil, yapı ve kompozisyon bakımından kusursuz olmasını sağlamıştır. Kendisinin şiirde ilhamın yeri ve çalışmanın önemi üzerine söyledikleri
bize bu konuda bir fikir vermektedir:
“Şiirin ilhamı azdır. Şiir çalışmakla, uğraşmakla olur. Zannederler ki
şair tabiat karşısında oturur, ilhamlarını toplar, hemen kalemi eline
alarak şiirini yazar. Hiç de öyle değil. Odaya kapanıp ter dökecek, düşünecek, yorulacak, uğraşacak. Yüz ter dökerek bir beyit meydana gelir.
Ben manzaraları odama getirir, orada kafa yorarım. Ter döker, dört
duvar arasında şiirimi yazarım. Ben şiir yazmadan evvel çok düşünürüm; tam bir mühendis gibi, bir mimar gibi. Bir bina yapılacağı zaman
nasıl ki mimar evvelâ düşünür, şurada oda, şurada merdiven, şurada
salon, şurada mutfak, şurada banyo... Planını yapar, krokisini çizer, en
sonra binaya başlar. Tıpkı ben de böyleyim. Ben bir eser yazmadan evvel bütün mukaddimâtı hazırlarım. Eserime nasıl gireceğim, ne neticeye varacağım... Bütün bunları hayâlimde kurarım. Ondan sonra yazmaya başlarım. İstediğim neticeye varırım. Buna bir misal isterseniz
pertavsıza teşbih edebiliriz. Güneşin dağınık huzmeleri yakmaz. Fakat
bu huzmeler mihrak noktasına gelir de orada teraküm ederse yakar. İş
o noktayı bulmaktır. Bütün mukaddimât bir noktada tecemmu ederse
şiir ancak o zaman müessir olur” (Eşref Edip, 2010: 218).
Eşref Edip’in kitabında nakledilen bu konuyla ilgili bir anekdotta da kendisinden Sırat-ı Müstakim dergisinde her hafta bir şiir okumak istediklerini
söyleyen Mehmet adındaki bir gence, Mehmed Âkif ’in, “Mehmet şiir yazmayı
Anadolu mektubu zannediyor galiba!” dediği rivayet edilir (Eşref Edip, 2010:
218-219). Bu söz de onun şiir yazmayı zaman ve işçilik gerektiren bir süreç
olarak gördüğünü çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.
Mehmed Âkif ’in şiirin işçilik boyutunu asıl sanatkârlık olarak gördüğü
anlaşılmaktadır. Şiiri bir kompozisyon olarak gören şair, önce yazılacak eserin
bir planını yapmak, hangi bölümlerden meydana geleceğini, hangi duyguyu
veya düşünceyi dile getireceğini belirlemek ve bir çeşit içerik planı oluşturduktan sonra yazmaya başlamak gerektiğini düşünmektedir. Bu fikrini “Plan”
başlıklı yazısında dile getiren Mehmed Âkif, Divan şairlerinin şiir mecmua97
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ları veya mesnevileri içinde çok parlak ve göz alıcı beyitlerin bulunduğunu,
fakat bu şiirlerin tertip ve plan bakımından dağınık olduğunu, bu yüzden de
bu eserlerin parça güzelliğine sahip olmakla birlikte bütün güzelliğinden mahrum bulunduğunu belirtir. Bu fikrini Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun mesnevisi
üzerinden şöyle açıklamaktadır:
“Evet, bizim divanlarımızda, mecmualarımızda yer yer öyle kıymetli beyitler, öyle cemiyetli mısralar bulunur ki bir Garp şairinin karihasından nadiren sünuh eder. Lakin maatteessüf onların tertibine hiç riayet edilmemiş hatta
böyle bir tertip akla bile getirilmemiş olduğu için heyet-i mecmuaları payidar
bir güzellik gösteremiyor. Mesela Fuzuli elbette pek büyük bir şairdir; Leylaname’sinde elbette pek yüksek şiirler vardır. Lakin hazret efsanesini nazma kalkışmazdan evvel eserine nasıl başlayacağını, nelerden bahsedeceğini, nasıl bir
netice vereceğini düşünmemiş; yani hiçbir plan, hiçbir taslak yapmadan sia-i
karihasına, servet-i hayaline, semahat-i hissine güvenerek işe başlayıvermiş,
onun için bu kadar emeği heder olmuş gitmiş!”
Leylaname-i Fuzuli için, hâşâ, kıymet-i edebiyeden mahrumdur, demek
istemiyoruz; demek istiyoruz ki Fuzuli daha az şair, lakin daha çok sanatkâr
olsaydı, o eseri vücuda getiren ecza-yı edebiyeden daha az kıymetli mevâd ile
daha güzel bir bedia telif edebilirdi (Şengüler, 1990: 235-236).
Bu ifadeler bize Mehmed Âkif ’in şiirde düzenleme işçiliğini, deyim yenideyse, şairanelikten daha önemli bulduğunu göstermektedir. Kendi şiirleri
üzerinde çok çalışmasının ve yayınladıktan sonra bile üzerlerinde düşünmeye
devam etmesinin, değişiklikler yapmasının sebebi bu olmalıdır.
Bu girişten sonra “İstiklâl Marşı”na geçebiliriz. “İstiklâl Marşı”nı Mehmed
Âkif ’in nasıl ve ne kadar sürede yazdığına dair bize ulaşmış birtakım bilgiler bulunmaktadır. Bilindiği gibi Mehmed Âkif, “İstiklâl Marşı”nı Ankara’da
Taceddin Dergâhı’ndaki ikameti sırasında yazmıştır. 24 Nisan 1920’de Büyük
Millet Meclisinin açılışının ertesi günü Millî Mücadele’ye destek olmak için
Ankara’ya gelen Mehmed Âkif, bir yandan Burdur milletvekili olarak yer aldığı Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerine katılırken bir yandan da Eskişehir,
Burdur, Antalya, Afyon, Konya, Kastamonu gibi civar şehirlerde halkı direnişe
çağıran vaazlar vermiştir. Öte yandan, artık yayınını Ankara’da sürdüren Sebî-
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lürreşâd dergisinde de yazmaya ve şiirlerini yayımlamaya devam etmektedir.
Bir taraftan Millî Mücadele sürerken Ankara Hükûmetinin bir millî marş ihtiyacı duyarak Maarif Vekâleti aracılığıyla 7 Kasım 1920 tarihinde gazetelerde verdiği ilanla bir müsabaka açılmıştır. Yarışma fikrine ve özellikle de para
ödülüne sıcak bakmayan Mehmed Âkif, kendisinden beklenmesine rağmen
bu yarışmaya katılmamıştır. Mehmed Âkif ’in, Maarif Vekili Hamdullah Suphi
Bey’in ricası4 ve yakın dostu Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey’in ısrarıyla para ödülünü almamak şartıyla bu şiiri yazmayı kabul ettiği bilinmektedir.
Millî marş için gazetelere ilan verilmesi ile Mehmed Âkif ’in yazdığı şiirin Sebîlürreşâd’ta yayımlanması arasında üç aydan fazla bir süre bulunmaktadır.
Devrin Millî Eğitim Bakanının bu ricası ve parayla ilgili endişesinin
giderileceğine dair teminatı, ayrıca Hasan Basri (Çantay) gibi bazı dostlarının
ısrarı üzerine Mehmed Âkif bu marşı yazmaya karar vermiştir (Çantay,
1966: 62). Bugün “İstiklâl Marşı” olarak bildiğimiz bu şiiri çok kısa zamanda
yazıp bitirmiş olması, onun yarışmaya katılmayı düşünmese de bu şiiri
marş konusunun gündeme gelmesiyle birlikte zihninde tasarladığını ve
olgunlaştırdığını göstermektedir. Çünkü bir “şiir işçisi” olan, başka deyişle
şiirlerini anlık ilhamlarla değil üzerinde çalışarak ve yoğun emek harcayarak
meydana getiren Mehmed Âkif ’in, Hamdullah Suphi’nin 5 Şubat 1921 tarihli
mektubunun kendisine ulaşmasından sonra, Çantay’ın ifadesiyle “iki üç gün”de
(Çantay, 1966: 64) bu şiiri yazıp bitirmesi mümkün değildir. Çantay’ın yanlış
hatırladığını veya mübalağa ettiğini varsaysak bile, şiir 17 Şubat 1921 tarihinde
Sebîlürreşâd’da ve Hâkimiyet-i Millîye’de yayımlandığına göre, Âkif ’in bunu on,
on iki günde yazdığını kabul etmemiz gerekir. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız
gibi, bu, ancak onun şiiri en azından müsabakanın ilan edildiği kasım ayından
beri zihninde tasarlıyor olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bu “iki üç gün”
veya on on iki günlük süreyi bu şiirin “istinsah” edildiği süre olarak kabul
4

Hamdullah Suphi Bey’in, Hasan Basri (Çantay) aracılığıyla Mehmed Âkif’e gönderdiği tezkere
şöyledir:
“Pek aziz ve muhterem efendim,
İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler
vardır. Zât-ı üstâdanelerinin matlub şiiri vücuda getirmeleri maksadın husûlü için son çare olarak
kalmıştır. Endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve teheyyüc
vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ve
tekrar eylerim efendim.” (Düzdağ, 1987: 226)
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etmek gerekir. Önceden zihninde tasarladığı ve “yazdığı” şiiri Mehmed Âkif,
birkaç gün içerisinde kâğıda geçirmiş olmalıdır. Öte yandan İstiklâl Marşı’nın
anlam ve muhtevasına bakıldığında onun Âkif ’in yıllardır sürdürdüğü şiir
yolculuğunun ulaştığı zirve olduğu görülür. Dolayısıyla “İstiklâl Marşı”nın
esasında yıllar süren bir çalışmayla meydana getirilmiş bir eser olduğunu
söylersek çok da yanlış bir hüküm vermiş olmayız.
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Yazar

İnançları, vatanı, milleti ve devleti için arzu ve kaygıları olan her fikir
adamının, sanatkârın, aydının yaşadıkları dönemdeki kaygıların giderilmesi
ve arzuların gerçekleşmesi adına bir gelecek hayali, tasavvuru içinde olduğu
görülür. Mesela Cumhuriyet Dönemi’nde Nurettin Topçu “Yarınki Türkiye”
hayali kurarak bunun temelinde “Anadolu’nun toprağından kaynayan bir kan,
cemaat için harcanan emek, bir yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi
olduğuna inanmış bir ruh” diyerek gelecek tasavvurunu o kurucu ruha bağlar.
Hem ilim hem de fikir insanı olan Mehmet Kaplan inandığı temel kıymetler çerçevesinde bir Türkiye hayali kurarak “Büyük Türkiye Rüyası” kitabını
yazar. Yine hem fikir insanı hem de şair olan Necip Fazıl, “İdeolocya Örgüsü”
kitabında “Doğunun ruh kökü üzerinde, öz gövdesi ve dallarıyla iç içe, Batının maddi ağacını yetiştiren, böylece Doğu âlemi içinden bir Büyük Doğu’nun
fışkırmasını hedef tutan bir mefkure”yi dillendirerek bir Büyük Doğu tasavvurundan söz eder. Güçlü bir fikir insanı ve şair olan Sezai Karakoç da “Diriliş”
kavramı etrafında sanat, ekonomi, devlet, siyaset ve metafizik konular, etrafında yazdıklarıyla ve özellikle de “Diriliş Neslinin Amentüsü” kitabıyla gelecek
tasavvurunu gerçekleştirecek neslin özelliklerini anlatır.
Bu durum, Osmanlının yıkılış sürecine girdiği Meşrutiyet devrinde de
böyleydi. Ziya Gökalp “Ay Hanım” manzumesiyle Tevfik Fikret “Haluk’un
Defteri” eseriyle kendi ideolojilerine göre bir Türkiye tasavvuru içinde oldular.
Mehmed Âkif de bunu “Asım”la ifade etti. Asım, geleceğin Türkiye’sini kuracak
bir nesil projesi idi. Ama o, söylediklerini bu eserle sınırlamadı. Bu düşüncesini bütün şiirlerinde de dile getirdi. İşte onun bu tasavvuru son olarak İstiklâl
Marşı’nda dile getirdiğini görmekte ve bu marşa bir İstikbal marşı olarak da
bakmak gerektiğini düşünmekteyiz.
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Zamanın üç boyutu
Konuya girmeden önce şunu söylemek gerekir: Bir gelecek tasavvuru elbette önemlidir ama zaman dediğimiz kavram sadece gelecekten ibaret olmayıp geçmiş, bugün ve gelecek olarak üç boyutludur ve bunlar birbirlerinden
ayrı ele alınamaz. Ama zaman algısı bakımından şairlerin/yazarların anlayışları hep aynı olmaz. Kimileri geçmişte kimileri şimdide kimileri de sadece gelecekte yaşarlar. Fakat ideal ve doğru olan tutum, şimdinin sorunlarını geçmişin
tecrübelerinden de ders alarak çözerek geleceği tasavvur etmektir. Çünkü eğer
sizin milletinizle ilgili bir gelecek düşüne, tasavvuruna sahipseniz bunun için
önce geçmişle hesaplaşmanız gerekir. Tabi bunu yaparken geleceği de dikkate
alarak geçmişin yeniden yorumlanması gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak
böyle bir çaba ile geleceğe ışık tutulabilir. Tabi yaşanılan vakit merkezî nokta
olmalıdır. Zira geçmişe de geleceğe de oradan bakılacaktır. Bu da bütün zamanları kuşatan bir anlayışla mümkündür.
İşte Mehmed Âkif Ersoy’u bu anlayışta biri olarak hem Safahat’ta hem de
İstiklâl Marşı’nda zamanı üç boyutuyla da ele alan ama asıl hülyası, rüyası gelecek zaman olan bir şair hüviyetinde görmekteyiz. Çünkü gelecek, asıl özelliği
itibarıyla istiklâldir, bir milletin yarınıdır, mevcut hâlden daha iyisine ulaşma
idealidir. Böyle bir uzak görüşlülüğü olmayan milletler varlıklarını sürdüremezler. Mehmed Âkif ise milletin ve devletin bekasını her şeyin önünde gelir.
Bu yüzden onda gelecek düşüncesi, mevcut hâlin sıkıntılarını aşmak için en
gerekli olan ümit duygusunun da hep canlı olmasını sağlar. “Ye’s öyle bataktır
ki: Düşersen boğulursun. Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!” şeklindeki
ikazları en çok da bu durumla ilgilidir.
Şimdi Âkif ’te ve İstiklâl Marşı’nda bu üç zamanın özellikle de gelecek zamanın nasıl ele alındığına bakalım.
Zamana tanık olmak
Mehmed Âkif Ersoy, yaşadığı dönemde bizi millet ve devlet olarak önce
çözülmeye ardından çöküşe götüren sebepleri ve bunlara bağlı olarak karşı
karşıya kalınan problemleri gerçekçi bir dille anlatan bir şairdir. Bu yüzden
yaşadığı döneme tanıklık etmiş ve öncelikle şimdinin (yaşadığı dönemin) şairi
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olmuştur. Şiirleri, adeta son yüzyılımızın günlüğü, tutanağı şeklindedir. Kendi döneminde yaşanılan eğitimden dinî hayata, ekonomiden ticarete, ilmî hayattan edebiyat hayatına, cehaletten umutsuzluğa, kavmiyetçilikten yanlış din
ve tasavvuf anlayışına, ailedeki çözülmeye kadar her problem onun şiirlerinin
ana konusunu teşkil eder. Bu sebeple Safahat, bir şiir kitabı olmanın yanı sıra
yer yer bir tarih, sosyoloji, tiyatro, tenkit eseri olarak da okunabilecek özellikler taşır.
Bunları görmek için şu mısralar yeterince fikir vermektedir: Mesela “Ne
kaldı? Bir edebiyâtımız mı? Vâ-esefâ!/Bırak ki ettiği yoktur bir ihtiyâca vefâ;/
Ya rûh-u milleti efsunluyor, uyuşturuyor; Ya sînelerdeki hislerle çarpışıp duruyor!” söyleyişleri edebiyatın, “İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı gürûh/O
ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekrûh/Dalkavukluktaki idmanları sermâyeleri… /Onlar azdırdı, evet, başlıca pes-pâyeleri. /Bu sıkılmazlara “medh
et!” diye, mangır sunarak, Ne erâzil adam olmuş, oku târihi de bak! /Edebiyâta
edepsizliği onlar soktu; yoksa din nâmına ahlâka taarruz yoktu.” İşte bunlar ve
benzeri söyleyişler, bir şimdiki zaman eleştirisi özelliği taşırlar.
Geçmişe atıf yapmak
Mehmed Âkif, zamanına ayna tutarken işi o noktada bırakmaz. Bilir ki
problemler sadece bugünün eseri değildir. Kökleri geçmiştedir. Yine geçmiş
olumlu dönemlerindeki uygulamalarıyla şimdinin problemlerini çözme noktasında ders verici, ibret alınacak bir mahiyet taşır. Başka bir ifade ile geçmiş
zaman onun şiirlerine bugünü anlatmakta bir karşılaştırma unsuru olarak girer. Bugünü daha iyi anlamamıza yarar. Bu sebeple o da “Bir zamanlar biz de
millet, hem nasıl milletmişiz/Gelmişiz dünyâya millîyyet nedir öğretmişiz!”
gibi söyleyişleriyle geçmişin bugüne ışık tutacak sayfalarını önümüze açar.
Oradan problemlerin çözülebilmesi için neler alınabileceğine bakar. Böylece
şimdiyi geçmişin tecrübesi ışığında anlamaya ve anlatmaya çalışır. O bunu
yaparken geçmişle, tarihle hesaplaşarak geleceği inşa çabası içinde görülür.
Çünkü bu inşada güçlü bir tarih şuuruna ihtiyaç vardır. Bu süreç, kendisinin
de model aldığı Asr-ı-saadet Dönemi’nden başlayarak özellikle Anadoludaki hikayemiz açısından Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerini içine alan süreçleri
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ifade eder. Hatta yer yere Türk tarihinin önceki dönemlerine de atıflar yapar.
Fakat geçmişe bakışı sadece olumlu olaylar için söz konusu olmaz. O günkü
sorunları kökleri itibarıyla geçmişe ait ise geçmişteki bu problemleri de ele
almaktan çekinmez.
Asıl olan gelecek
Mehmed Âkif için de yaşanılan olaylar elbette bir realitedir. Ama o, kendini o zamanla sınırlamaz. Onun için asıl olan şimdideki mevcut sorunlu hâlde
kurtularak duraklatılmış medeniyetimizin ihyası ve yeni bir geleceğin, Türkiye’nin geleceğinin inşasıdır. Çünkü geçmiş her ne kadar ders almak adına ele
alınsa bile geri dönülemeyecek bir zamandır. Şimdi ise problemler yüz yüze yaşandığı için bunları çözmenin zamanıdır. Ama aynı sorunlarla karşılaşmamak
ve ideal olan devlet ve millet hayatının inşasıdır önemli olan. Çünkü ebediyyen
var olmak arzusu esas alınmalıdır. O hâlde şimdiyle meşgul olmak geleceğe
dair ilk adımları da atmak manasına gelmektedir. Bu yüzden “Ben ezelden beridir hür yaşadım” söyleyişine bu yüzden “hür yaşarım” sözünün ekler. Bu söz
içerisinde “hür yaşayacağım” manasını da taşır. Âkif ’in, buna göre ne geçmişi
tümüyle red ne de geçmişi tümüyle kabul ikilemine düşmeden gerçeklerden
kopmayan bir tarih okuması, bir gelecek tasavvuru içinde olduğu görülür.
Safahat’a bu gözle bakıldığında işte bu üç zaman boyutunda ele alınacak
bir eser olduğu görülür. İstiklâl Marşı ise bütün bir Safahat’ı rafine bir şekilde
anlatan ve özetleyen bir metin olarak dikkati şimdiye çevirip olup biteni ona
göre anlatsa da söylediğimiz gibi merkeze şimdiye koymakla birlikte gerekli durumlarda geçmişe atıflar yapan ama asıl dikkati geleceğe çeviren bir şiir
özelliğindedir. Şimdi ona bu gözle bakmaya çalışalım.
İstiklâl Marşı’nda zaman
İstiklâl Marşı’na baktığımızda özetlemeye çalıştığımız bu üç zamanlı anlatımı çok ayrıntılı şekilde görmemiz mümkün olur. Ağırlık elbette mevcut
hâlde yani onun şimdiki zamanındadır. Bu zamanın özelliği ise şudur: Pek çok
sebep bağlı olarak çözülmeye ve çökmeye doğru giden bir devlet ve millet yapısı vardır. Bu çöküş ve çözülmede önce propaganda ile gerçekleşen dış etken104
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ler, ardından bunların açtığı gediklerden içeriye sızan/giren dış güçlerdir. İş
öyle bir noktaya gelmiştir ki yurdun dört bir yanı fiilen işgal edilmiştir ve ülke
bir beka meselesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden bu marşın adı olarak
“istiklâl” kelimesi seçilir. Bu sıkıntılı süreç ise millette bir endişe uyandırmıştır.
Şiir bu yüzden marşa “Korkma” ifadesiyle başlayarak şimdideki duruma dikkat çeker. Ama hemen peşinden “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak”
ifadesiyle bu endişenin gereksizliğini yıldızın her zaman parlayacağını belirterek şimdiden geçmişe ve geleceğe yönelir.
Buna göre inançlı bir vatansever olarak önce mevcut hâli teşrih masasına
yatıran şair, mevcut olumsuzluğun tespit ve tahlilini yaparken zamanlar arasılık ilkesinden hareketle hem Orta Asya’dan başlayarak “Ben ezelden beridir
hür yaşadım” mısrasında görüleceği gibi geçmiş zamana atıflar yapar. Bunu
yaparken mısranın devamında da “hür yaşarım” “Ebediyen sana yok, ırkıma
yok izmihlâl” mısrası ifadesiyle de şimdiyle birlikte gelecek zamana dair bir
tasavvur ifade edilir. Yine hem “korkma “sözüyle İslam tarihindeki Hicret olayına yaptığı atıfla ve ezandan bahsedilen mısrası ile geçmişi bir dayanak noktası olarak görür. Ama bu aynı zamanda geleceğe dair de bir söyleyiştir. Buna
göre gelecekte de hür yaşamaya devam edilecek ve ezan sesleri semalarımızdan
hiç eksilmeyecektir. Bu yüzden “Ebedi yurdumun üzerinde benim inlemeli”
söyleyişindeki “inlemeli” fiilini “inleyecek, sen bundan asla endişeye düşme”
manasında gelecek zamanlı bir fiil olarak okumak gerekir.
Bütün bunların olabilmesi yani geleceğin hür ve müstakil ülkesinin inşasında şiirde vurgu yapılan başta istiklâl olmak üzere aile, millet, devlet, bayrak,
sancak, ezan, vatan kavramları kurulacak yapının temel değerleri olmasına
bağlıdır. Türkiye bunu gerçekleştirdiğinde sadece kendi milletini özgür kılmayacak bu hâliyle işgal altındaki diğer milletlere özellikle de istiklâlini kaybetmiş İslam milletlerine örnek olacaktır. Bu da Türk milletinin tarihi misyonu
bakımından da önem taşır. Zira adaleti, huzurlu bir hayatı biz bütün insanlık
için isteriz. Bu bizim tarihimizden gelen bir vasfımızdır. Şair bu yüzden bu
marşta “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl”, “Sönmeden yurdumun
üstünde tüten en son ocak.”, “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;”,
“Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli/Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli”, “Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan
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beni dünyâda cüdâ.” Mısralarında bu kavramları tek tek ele alarak bizi bunlar
üzerinde tefekkür etmeye ve bilinç sahibi olmaya çağırır.
Buna göre geleceğin Türkiye’si marştaki bütün kavramları dikkate alarak
söyleyecek olursak dört temel kavram üzerinde “din ü devlet, mülkü millet”
üzerinde inanç, ümit, cesaret, gayreti ve güvenle inşa edilecek bir ülkedir. Böyle bir ülkede devlet, kendini milletin değerlerine göre konumlandıracak, devletle millet arasında bütünlük bulunacak, millet bir toprak üzerinde yaşayan
bir topluluk değil ortak ideallere sahip bir topluluk, vatan bir toprak parçası
değil şehitlerin emaneti kutlu bir yer, bayrak sadece siyasi bağımsızlığı değil
her türlü bağımsızlığı ifade eden bir değer, ezan mana ve muhtevasıyla devlet
ve millet olarak yaşamanın en temel değerleri olacaktır.
Sonuç olarak İstiklâl Marşı, başından sonuna üç zamanlı bir şiir ama en
çok da gelecek tasavvuru olan bir şiir olarak tarihle bugün, bugün ile gelecek
arasında inanç, irade ve ruh birliğini dile getirirken bir yandan da bu irade ve
kararlılığı nesilden nesile taşıyacak, bizi millet olarak güçlü kılacak mukavemet unsurlarını söyleyen bir teminat belgesidir. İşte gelecek bu belgede ele alınan unsurlarla inşa edilecektir. Çünkü ortada bir hak vardır. Hakk’a tapan bir
millet hür yaşama şiarından asla vazgeçemez ve onu elde etmek ve şimdiki zamanda onu ele ettikten sonra gelecekte de korumak ve yaşatmak ödevindedir.
Bu, gerçekleşmiş midir? Bu noktada bu soru da sorulmalıdır. Buna ne yazık ki olumlu bir cevap vermiyoruz. Zira yeni devleti İstiklâl Harbi’ni kazandıran değerlerle inşa etmek, zafere rağmen Batılı devletlerin Âkif ’in düşlediği
şekilde bir devleti yaşatmayacağı korkusu, Millî Mücadele Dönemi değerlerinden uzaklaşmaya yol açmış, böylece Âkif ’in rüyası gerçekleşmemiş, o da
Leyla’sına kavuşamamıştır. Onun geleceğe dair o gür ve coşkulu haykırışı yerini sessizliğe bırakmıştır. Fakat şunu unutmamak gerekir. Savaş kazanıldıktan
sonra böyle bir sürece girilmiş olsa da bu Âkif ’in milleti adına gördüğü gelecek
rüyasının tamamen ortadan kalktığı söylenemez. Çünkü Anadolu’da bin yıllık
bir medeniyetin tümüyle tasfiyesi söz konusu olamazdı. Diğer taraftan İstiklâl
Marşı’ndaki istiklâl millet ruhuna kök salmıştı bir kere. Bunun üzeri ne kadar
örtülmeye çalışılsa, adeta üzerine beton dökülmeye çalışılsa da er geç o tohum
bir yolunu bularak o betonu delip filiz verecekti. Nitekim öyle de oldu. Çok zor
zamanlar yaşandı ama İstiklâl Marşı bu ruhu korumamızda, diri tutmamızda
en büyük teminatımız ve gücümüz oldu.
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Sonuç
İstiklâl Marşı taşıdığı mana ile yazıldığı günlerdeki tazeliği ve gerçekliği ile her okunuşunda bize Âkif ’in hayal ettiği o geleceğin mutlaka tahakkuk
edeceğini göstermeye devam ediyor. Marşın hüküm ifadeleri olarak okuyabileceğimiz “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!/Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal/Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal/Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” sözleri
istiklâli her manada kazanarak istikbali gerçekleştirmemiz için bize müjdeler
de içeren bir çağrı olmaya devam ediyor. Bu da bu milletin içinden çıkaracağı
genç nesle, yeni Âkif ’lere düşen bir görev olarak karşımızda duruyor. İşte bu
sebeplerden dolayı İstiklâl Marşı’nı, Millî Mücadele Dönemi ile sınırlandırılamayacak ve İstiklâl Marşı olmasının yanında aynı zamanda bir İstikbal marşı
olarak görmek gerektiğini bir kez daha belirtmek gerekmektedir.
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Mehmed Âkif Ersoy, altı yüz yıllık cihan imparatorluğunun çöküş dönemine ve bir ulusun istiklâl mücadelesine tanıklık etmiş büyük bir mücadele ve
dava adamıdır. Bir şair, vaiz ve eylem adamıdır. Onun en önemli özelliği bütün
bunların birbirinden ayırt edilemez oluşudur. Çünkü “memleket meseleleri”
onun en temel önceliğidir. Şiiri neyse vaizi odur, eylemleri neyse sanat anlayışı odur. O, toplumun en çalkantılı, bezgin döneminde, şiirleriyle, vaazlarıyla
insanlara ufuk, ümit ve iman vadetmiştir. Âkif, bu yüzden duruş, tavır alış,
aksiyondur. Sanatı da hayatı da adanmış bir sanat, adanmış bir ömürdür. Âkif,
devrin şartlarının hazırladığı bir edebî kimlik giyinmiştir. Ziya Gökalp gibi,
Namık Kemal, Ömer Seyfettin gibi misyon adamıdır. Hayat-sanat-iman-mücadele onda iç içe olmuştur. Şartlar sürekli bir haykırış, isyan, vecd hâlinde olmasını gerektirmiştir. Çünkü içinde yaşadığı gerçekliğin bir ürünüdür. Onun
şiirinin gücü, düşüncesinin gücünden kaynaklanır. Nâzım’ın “Âkif, inanmış
adam,” dizesi, aslında her şeyi özetler. Onun için her zaman dava adamı, mücadele adamı denmesi boşuna değildir.
Âkif; Tevfik Fikret gibi Nâzım Hikmet gibi davasının şiirini yazmıştır.
Döneminin sosyal, siyasal, ekonomik olaylarını şiirine taşır. O kadar ki, bir şiirinde, hayalle ilişkisi olmadığını, ne gördüyse onu yazdığını söyler. Açıktır ki
Âkif, savaşlar, kıyımlar, ekonomik çöküntü, açlık, hastalık karşısındaki duyarlığını açık etmek ister. Onda gerçeği yansıtmak temel amaçtır. Toplum sorunlarına duyduğu derin ilgi onun saf sanat yapmasını engellemiştir. Dava şiiri yazarken, şiir ile hikâye arası bir biçim oluşturur. Bir imparatorluğun çöküşüne
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tanıklık belki de ancak böyle oluşturulabilirdi. Bu nedenle, “Sözüm odun gibi
olsun, hakikat olsun tek!” der bir şiirinde. Başta Namık Kemal olmak üzere
zaten Tanzimat yazarlarından itibaren şiir, hikâye, tiyatro hayatın içine girmiş,
toplumun, devletin temel meseleleri hakkında söz almış, yol gösterici olmuştur. Gündelik olaylar, hayat edebiyatın merkezine oturur.
Kurucu öncülerin ortak yönlerinden biri milletlerinin yaşadığı en kritik
dönemlerinde, en yılgın, yenilmiş ve umutsuz dönemlerinde yaşamaları ve bu
kritik süreçten kurtuluş yolunu, çıkış yolunu, berrak düşünceyi göstermeleridir. Diğer yandan kurtuluş, arınma mücadelesinde aktif bir rol oynamaları,
tarihsel süreçte kendilerini sorumlu, görevli hissetmeleridir. Bu anlamda başkaldıran, düzenleyen, değiştiren, düzelten bir mücadele yürütmeleridir. Toplumun kıstırılmışlık anlarını yaşadığı bir dönemde, topluma, umut, manevi
güç ve direnç aşılamaları, muştu meşaleleri olmalarıdır. Ortak özelliklerinden
bir diğeri de saf bir düşünce adamı olmayıp sanatçı oluşlarıdır. Ayrıca kurucu
öncülerin sanatları ile düşüncelerinin ayrıştırılamaz oluşu bir başka ortak paydalarıdır; bunlarda sanat ve düşünce iç içedir ve birbirinin içinde erimiştir. Bu
isimlere bu nedenle, “kurtarıcı ruh”, “kurtarıcı duruş” ve nihayet “kurtarıcı çıkış” olarak bakılmış, sonraki nesillere bir model olarak sunulmuşlardır. Âkif ’te
kurucu öncülerin tüm bu özelliklerini görmek mümkündür.
Onun şiiri tümüyle yaşadıkları, gördükleri, hissettikleridir: “Safahat, bir
nevi bu yıkıntıların safha safha anlatılışı, duyuruluşu ve bu yıkıntıların şairde
bıraktığı acı izlerin derlenişi, toplanışı ve tespit edilişidir. Bu yüzden, Safahat,
bir bakıma, Türk tarihinin en acıklı günlerinin yaşanmış bir destanı, yas yapraklarıdır (Karakoç, 2005:24).” Sezai Karakoç’a göre Âkif ’de şiir ve düşünce
iç içedir. Öyle ki Âkif, ‘şiirle düşünme’yi edebiyatımıza sokan tek şairdir. Bir
toplumun, bir ömür başından geçenleri şiirle anlatmıştır. “Türk edebiyatında,
Âkif kadar, hayatı şiire ve şiiri hayata sokmuş şair yoktur. Yalnız, bu hayat,
merkez olarak alınmamış, o çağdaki Türkiye şartları içinde ve belli bir ışık altında müşahede edilmiştir. Yani hayat, kendi başına bir gerçek olarak alınıp
metafizik kürenin dikenli noktalarına dokunmadan tut da, realitenin içindeki eriyişe kadar kendine yeter ve kendinden ibaret bir hâle getirilmemiştir
Âkif ’te” (Karakoç, 2005:37).
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Âkif ateşten günlerde konuştuğu için insanları alev alev yakmak istemiştir. Bu dönemde edebiyat yapmak yaşanılan gerçeğe aykırı davranmaktır. O
da sanatı böyle algılamış böyle yansıtmıştır. Bu yüzden Mehmed Âkif ’in şiiri
daha çok düşünce ağırlıklı olduğu için lirizme fazla yaslanmaz. Zaten Tanzimat yazarları hep böyle yapmış, fikrin şiirini yazmıştır: “Tanzimat Dönemi şairlerinde fikir ön plana alınmış, toplumun, kimi zaman hatta güncel olan dertleri, tek endişe kaynağı olmuş, bu sebeple ani etki, kalıcı olmamak pahasına,
uzun vadeli etkiden yeğ tutulmuştur. Mehmed Âkif de, toplumun var veya yok
olma savaşını şairlikten ön tutmuş şairimizdir. Yine de şairlik gücü ve çağın
olağanüstü olayları, son kurtuluş çabamız olan savaşlar, tüm şiirlerinin değilse
de, bazılarının lirik plana yükselmesini fazlasıyla sağlamıştır. Bu şiirler, tarihimize altın sayfalarla yazılmayı hak etmişlerdir. Çanakkale Şehitlerine, Bülbül,
vb. şiirler bunun ilk akla gelen örnekleridir” (Karakoç, 2000:17).
Hayat sanat örtüşmesinin en tipik isimlerinden biri Âkif ’tir. Sanat ve hayat onda birlikte gider hatta hayatı sanatından daha çok şey söyler desek yeridir. Bu anlamda sanatı hayatının gölgesinde kalmıştır. Bu yüzden sanatından
çok hayatını konuşuruz. Aslında ona karşı çıkanlar da sanatından çok hayatına
karşıdır. O, milletin feryadını dile getirdi, isyanın şiirini yazdı, fikrin, düşüncenin şiirini âdeta haykırdı. Şiirleri bu nedenle çığlık çığlığadır. Zaten denir
ye “çığlıkta ritim aranmaz”, onun şiirleri öyledir. İnanan bir insanın feryadı,
gözyaşları, isyanı şiirlerine yansıdı. İnanmadığı, hissetmediği bir şeyi yazmadı.
İstiklâl Marşı’na da böyle baktı: “İstiklâl Marşı’nın şiir olmak üzere bir kıymeti
yoktur, ancak tarihî bir değeri vardır.” Haksızlığa gözünü kapatmadan yüreğini ortaya koymaktan çekinmedi. Kazanacak olanı değil haklı olanı destekledi:
“Kanayan bir yara gördüm mü yanar da ciğerim./ Onu dindirmek için kamçı
yerim, çifte yerim. / Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım: / Çiğnerim,
çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.”
Kanon ve Âkif
Kanon; edebiyat, sanat kültür ortamına değer üreten, kabul ettiren, destekleyen adı konmamış ve pek çok değişkenden meydana gelen (devlet, eleştirmenler, dergiler, edebiyat çevreleri, ansiklopediler, antolojiler, devlet kitapları vb.) oluşumlardır. Kanonun görevi sanat-edebiyat piyasasına tartışmasız
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isimler sunmak, bunları desteklemek ve sürekli konuşulmasını sağlayarak kanonlaştırmaktır. Kanona biraz da kültürel iktidarın eylemlerinden biri olarak
bakmak gerek.
Mehmed Âkif, özellikle “devrimlere karşı”, “şair değil” yargıları çerçevesinde kanonca dışlanmış, kanonlaşmış yazarlar içine alınmamaya çalışılmıştır.
Özellikle belli bir döneme kadar kanon bunu başarmıştır. Kanon bir yazarı
çeşitli gerekçelerle kanon dışına iter. Âkif, özellikle yaşayan sosyal ve kültürel
ortam nedeniyle kanon dışına itilmiştir.
Cumhuriyet Dönemi’nde kanon ağırlıklı olarak resmî görüş doğrultusunda oluşmuş, tek belirleyici güç devlet olmuştur. Burada da Âkif kanonca
dışlanmış, sakıncalı isim olarak belirlendiği için hak ettiği yere gelememiştir. Kanon, belirleyici güç el değiştirdiğinde (sosyal ve siyasi nedenlerle) ya
da karşısında karşı kanon oluştuğunda kanonik isimler de değişir. Mehmed
Âkif bunu yaşayan yazarlardandır. Âkif değişen kanon ile birlikte belki de aynı
nedenlerle (duruş ve sanatsal tercih) yeniden kanonlaşmıştır. Çünkü kanon
değişmez bir yapı değildir ve her kanon karşıtlarını oluşturur. Bu kanonik iki
farklı bakış günümüze kadar sürmüş, özellikle “İstiklâl Marşı”, Âkif ’in kanun
dışına itilmesini engelleyen en büyük dayanak olmuştur. Aynı izi devlet ders
kitaplarında da sürmek mümkündür. Âkif belli bir döneme kadar ders kitaplarında sınırlı bir şekilde yer alırken son dönemde kanonlaşmasının bir sonucu
olarak daha fazla yer işgal etmektedir. Değerlendiriliş biçimi de benzer şekildedir.
Aslında Âkif ’in kanonca dışlanması daha öncelere gider.
Mehmed Âkif-Tevfik Fikret kavgasında bir anlamda kuruluşa doğru giden
yeni devletin zihniyeti de tartışılıyordu. Bir kısım aydın ve yönetici Âkif ’i bir
medrese adamı, Fikret’i ise Batıcı aydın tipolojisinin timsali olarak görüyordu.
Aydınlar arasında saflaşma da böyle olmuştu. Mehmed Âkif-Tevfik Fikret tartışmasında belki halkın değil ama devletin yönü Tevfik Fikret’e yönelecektir.
Halk ve yönetim arasında bakış açısı farklılığı Mehmed Âkif üzerinden daha
da netleşecektir. Bu aslında millî marşını yazdığı genç cumhuriyetle Mehmed
Âkif ’in mesafesinin açılmasıdır. Âkif ’in yalnızlaşmasının arkasında biraz da
bu gerçek yatar.
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Millî Mücadele’de en önde mücadele eden, özellikle dindar halkı Kurtuluş
Savaşı’na ikna eden, vaazlarıyla, yazılarıyla mücadelenin içinde olan, ilk Mecliste milletvekili olarak yer alan Mehmed Âkif, yeni devletle birlikte sakıncalı
konuma düşer, devlet kendisini tehdit olarak algılar ve adım adım takip ettirir.
Çıkardığı gazetesi kapatılır, yol arkadaşı Ruşen Eşref idamla yargılanır, Safahat
ülkesinde yasaklanır. “İrtica 906” kod adıyla gidip geldiği yerler, görüştüğü kişiler, konuşmaları kayıt altına alınır. Ülkesinden on bir yıl ayrı yoksulluk içinde yaşar. Yurt dışında Mısır’da bastırdığı kitabının bile ülkeye girişi yasaklanır.
1943 yılına kadar Safahat’ın yeni basımı yapılamaz.
Kanon ona tam da bu noktadan (sakıncalı adam) saldırır ve onu dışarıda
bırakır. Ne var ki bu noktanın tartışılabilir olması nedeniyle “iyi şair olmadığı”
yargısıyla gerçek niyetlerini perdelerler. Kuşkusuz bir şaire devrimlere hizmeti
açısından yaklaşılarak bir değer hükmü verilmesi anlaşılır şey değildir. Ülkenin resmî marşını yazmak bile onu resmî ideoloji tarafından dışlanmasından
koruyamamıştır. Devlet, resmî kurumlar onu yalnız bırakmıştır. Cumhuriyet
Dönemi’nde edebiyat kanonunun tek belirleyicisi resmî ideoloji Âkif ’i dışarda
tutmuştur. Resmî kanon Behçet Kemal Çağlar’ı kanon olarak teklif etmiş ancak zaman onu elemiş, reddettiği Mehmed Âkif, kanon olarak yeniden keşfedilmiştir.
Nurullah Ataç, 1937’de Mehmed Âkif Ersoy ile ilgili en ağır yazılardan
birini yazmış, Âkif ’i şair bile görmemiştir: “Âkif ’in bir insan olarak kıymeti
ne olursa olsun bir şair sayılması hayli zor işlerdendir. Hele onda fikir aramak
fikre hürmetsizlik olur. Din şairi, din filozofu değil mahalle kahvesi hatibi. (…)
Fakat Âkif ’in kitaplarını bir açtınız mı bitirmeden bırakamıyorsunuz. Güzelliğinden mi? Hayır, ya nesinden? Basitliğinden. Ben ömrümde bu kadar basit
bir eser okumadım. (…) Şiirin ifade vasıtasını bu kadar bayağılaştıran bir adama büyük şair değil sadece şair demek de kabil midir?” (Özlük, 2011:217).
Kanon, onun “Çanakkale Destanı” ve “İstiklâl Marşı”nı yazmasını affetmedi. Devrimleri benimsemediği yargısıyla onu silmeye kalktılar. Nizamettin
Nazif Tepedenli gibiler ise daha dengeli davrandılar: “O bir hayli Müslümandı.
Ben bir hayli athe idim. Buna rağmen kelimelere verdiği ahenk, söze verdiği güzellik, ifadeyi ulaştırdığı yükseklik Âkif ’i idrak etmemi zaruri kılmıştı.”
Falih Rıfkı Atay da onun hakkını teslim edenlerdendir: “Birçok fikirlerde bir113
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leşemediğimiz Âkif ’in bizden asla ayrılmayan tarafı, şerefli bir millet görmek
davası idi. Âkif, kara softaların binbirinde gördüğümüz zilletlerin hepsinden
uzak kalmıştır. Bizim fikirlerimize düşmanlığı asla vatana aykırı bir politika
içine sürüklememiştir” (Özlük, 2011:209). Şüküfe Nihal, Âkif konusunda nettir: “Âkif ’in sanatı, çocukluğumdan beri beni enterese etmiş değildir. Bunun
için kimsenin kimseye itâb etmeye hakkı yoktur. Zevkten sual olunmaz, sanatkâr Âkif bana bir şey söylemiyor” (Eşref Edip, 744).
Nihal Atsız ise onun Türk inkılâbına hizmeti yoktur diyenlere şöyle cevap verir: “Âkif ’in Türk inkılabına hizmeti vardır. Kurtuluş Savaşı’nda onun
Anadolu’ya geçmesi kendisi gibi düşünen binlerce vatandaşı bu savaşa taraftarla sürüklemiş, şiirleri de millî savaşın manevi gıdasını teşkil etmiştir. Bugün memlekette boru öldürmeye kalkan bazı şirimsi kimseler, Kurtuluş Savaşı
yıllarında İstanbul’da aşk ve fuhuş malzemeleri yazarken Âkif ’in Anadolu’ya
geçmiş olması başlı başına bir hizmet ve kıymet teşkil eder” (Özlük, 2011:316).
1960’lara gelindiğinde ise, politik-sol anlayışların dünyada/ülkede ivme
kazanması edebiyata da yansımış ve “gerçekçilik” anlayışının, “sosyal endişe”nin eserlerde yer bulması sonucunu doğurmuştur. Toplumculuk başlığı altında
toplayacağımız bu akım, edebiyat kanunu oluşturmuştur. Asım Bezirci, Fethi
Naci, Memet Fuat vb. eleştirmenler öne çıkar. Âkif bu kanonca da dışlanır. Bu
dönemlere daha çok Âkif “İstiklâl Marşı Şairi” çemberine alınarak etkisizleştirilir.
Yalnızlığı seçiş
Tarihin büyük yalnızları kendilerini gönüllü olarak kuyuya atan Yusuflardır. Ama bir farkla. Bir çocuk değil, büyümüş, görmüş geçirmiş bir Yusuf
olarak oradadırlar. Yaralanmış, örselenmiş, rüyalarına sığınmış Yusuflar olarak. Mehmed Âkif Ersoy da bunlardan biridir. Aslında Mehmed Âkif Ersoy ile
yalnızlık kelimelerini yan yana getirmek ülkemizin yakın dönemde yaşadığı
dramın da bir simgesidir. Bir milletin İstiklâl Marşı’nı yazmış Mehmed Âkif
Ersoy’un ömrünün son on bir yılını yurt dışında, Mısır’da geçirmiş olması ülke
olarak yaşadığımız tüm dramların da bir izahıdır. İster “boykot”, ister “gönüllü sürgünlük”, ister “hicret” diyelim Ersoy bütün yaşananlardan sonra içine
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dönmek, kendi yalnızlığında ruhuna değmek istemiştir. Safahat’ın son bölümü
olan “Gölgeler” onun bu psikolojisini çok iyi yansıtır.
Kurtuluş Savaşı’nda adım adım, ruh ruh, cami cami içinde yer alan, şiir
anlayışı tümüyle toplumsal temaları yansıtan bir şair nasıl olur da toplum dışına düşer. Oysa o, büyük mücadeleden sonra büküle büküle, kırıla kırıla kalbine sığmıştır. Zaten başka gidecek yeri de yoktur. Kendi deyimiyle “Afrika’da
bir münzevi”ye dönüşür. Hiç kuşkusuz Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkede olup
bitenler onu üzmüştür. Muhalif seslerin, dergilerin, gazetelerin susturulduğu,
partilerin kapatıldığı, insanların öldürülüp tutuklandığı, hayatını verdiği dergisi Sebilürreşad’ın kapatıldığı, pek çok arkadaşının tutuklandığı, yakın arkadaşının vatana ihanetten yargılandığı, kendisinin de polis tarafından takibinin
yapıldığı bir ortamda bir anlamda hicret kaçınılmaz hâle gelmiştir. Tüm bu
olup bitenlerle birlikte dostları tarafından etrafının boşaltılması da onu yaralamıştır. Bu baskı ortamında ona yaklaşmaktan, Sebilürreşad’ta yazmaktan
pişman olanlar bile çıkar. Bütün bunlardan sonra Âkif için susmak, görünmez
olmak, kuyuya sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmaz. Çünkü ne yapsa
boşluğa düşecek, söz anlamını yitirecektir. O da içine çekilmekten başka bir
yol bulamaz.
Mehmed Âkif Ersoy ateşten günlerde var oldu. Ateşten serinliğe kaçıp
gölgede huzur içinde yaşayabilirdi. O ise bizzat ateşin içine attı kendini. Bir
semender gibi ateşe kendini alıştırdı. Yandıkça yandı. Ah bile demedi. Ateş
söndüğünde küllerini bile dışarıya taşıdı. Ülkesine yük olmadı. Nurettin Topçu onun büyük yalnızlığını şöyle anlatır: “Büyük adamların başka bir vasfı da
münzevi oluşlarıdır. Onlar kalabalığın içinde yalnız yaşarlar. Şehirlerin insan
yığını, onlar için hoşça seyredilen bir manzaradır. İç hayatlarında yalnızdırlar. (…) Âkif ’in inzivası halk içinde idi. O, cemaatin içinde çilesini doldurdu.
Sonra bu cemaatten ona ne kaldı? Her parçasını birine, ‘dostum’ veya ‘kardeşim diyerek, veyahut bütün samimiyetle isimlendirerek ithaf ettiği eserini, bu
kardeşleriyle dostları didik didik ettiler. Kimi onu inkılabı anlamadığını, kimi
dindarlığındaki hulusu, ölümünden sonra tenkit ve târiz vesilesi yaptı. Dostları bakımından en talihsiz bir insan bu adamdı, denilebilir. Bu fani hayatı sevdiren ve yaşanmaya değerli yapan insanlardır. İnsanlardaki samimiyetsizlik,
hayattan usandırır” (Topçu, 2006:16).
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Mehmed Âkif Ersoy ülkesini hayal kırıklıkları, acılar içinde terk eder.
Onun ruh hâli en iyi son dönemde yazdığı şiirlerine yansır. Son dönem şiirleri
derin bir hayal kırıklığını yansıtır. Bu şiirler, hayata, ülkesine, dostlarına sitemdir. Olaylara, durumlara tümüyle inancını yitirmiş, olup bitenlerde etkisinin
yok hükmünde olduğunu görmüştür. Bir kaçıştan çok bir protestodur. Kurulan
devletin en zor anlarında içinde olmuşken, sıra pastadan pay alma aşamasına
geldiğinde o geri durmuştur. “Hiçbir kapı, altından geçerken Âkif ’i eğilmeye
mecbur edemediğinden” o dimdik, eğilip geçilen kapılardan uzak durmuştur.
O Millî Mücadele’de üstüne düşeni yapmış sonra susmuştur. Özellikle yakın
arkadaşı Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi, peşine hafiyeler takılması onu hayal
kırıklıklarına uğratmıştır. Bütün bunlar istemeye istemeye de olsa on yılı aşkın süre kalacağı Mısır’a hicretine yol açmıştır. Kahire’nin yirmi beş kilometre
uzağındaki Hilvan’da münzevi bir hayatı seçmiştir. Bu dönemde yazdığı şiirler bu acıları, hasreti ve ağır yenilmişliği anlatır. Arkadaşlığa, dostluğa büyük
önem veren şair sağlam karakterin ve dürüstlüğün bedelini ödemeye razıdır.
Eğilmeyecek, vazgeçmeyecektir. Susacak, kendi içine çekilecektir: “İhtiyarımla
çekildiğim şu inziva âleminde bile muhitin, şuurun, zamanın, hâdisatın, hülâsa bütün kâinatın sarih istiskalini gördükçe yaşamaktan âdeta iğreniyor da
günden güne artan zâfımı, ihtiyarlığımı birer müjde hâlas telâkki ediyordum”
(Cemal, 1990:80).
Mehmed Âkif Ersoy’un yalnızlığı dramatik ve yaralayıcıdır. Âkif hem ruhen hem de fiziken yalnızlığı seçmiştir. Hayal kırıklığı, ihanetler ve iftiralarla
beslenen derin bir yaralanmadır bu. İnsanlara olan güveni kökten sarsılmış,
yaptığı işler gözünde değersizleşmiş, kırgın, küskün ülkesini terk etmiş, terk
etmek zorunda bırakılmıştır. İstese muteber bir adam olup yükselebilecek,
yüksek bir kademede görev alabilecekken, ilkeleri, doğruları uğruna her şeyden vazgeçmiş, kendini gurbete mahkûm etmiştir. Reddettiği şeyler, hayatlar
çok az kişinin reddedebileceği şeylerdir. Ama o yıllarca susmayı yeğlemiştir.
Her şeyi içine gömmüş, insanları tanımanın birikimine sahip olmak ona yetmiştir. Yaptıklarının karşılığını istememiş, içine gömülüp kanayan bir yara olarak yaşamıştır. Âkif hem ruhi hem fiziki büyük yalnızlardan biridir. Onun için
yalnızlık, boyun eğmemenin, ruhunu satmamanın, onurlu durabilmenin bir
mükâfatı olarak gelmiştir. Her şeyden arınmış, günaha batmamış, zulme ortak
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olmamış, inancının bedeli olarak dünyayı elinin tersiyle itmiştir. Bu nedenle
yalnızlık onda halkın kalbine yerleşmenin bir yolu olarak ortaya çıkmıştır.
Âkif ’in hayata, insanlara dair yaşadığı derin kırılma dizelere yaralayıcı
tonda yansır. Bu şiirler ilk dönem şiirlerindeki gibi öfkeli, sert bir ses değil,
daha çok kırılgan ve melankoliktir. Görmüş geçirmiş sonra da yalnızlığa sığınmış bir bilgenin kahır yüklü iç sesidir. Safahat’ın “Gölgeler” bölümü bu yalnızlığın yansımalarıdır: “Yıktım koca bir ömrü de baykuş gibi geçtim, / Kırk beş
yılın eyyam-ı harabında oturdum. /Sen, başka ufuklar bularak yüksele durdun;
/Ben, kendi harabemde kalıp, çırpına durdum.” 1933’te yazdığı Safahat’ın son
şiiri olan “San’atkâr” bir anlamda onun veda sözleridir. Hayal kırıklıkları, yalnızlıklar ve acılar içinde geçen ömrünü şu sözlerle bitirir gibidir: “Hayır! Yakar
beni derdimle âşina çıkman, / bırak, ben ağlayayım, sen çekil de karşımdan. /
Belâ mı kaldı dünya evinde görmediğim? / Bırak, şu yaşları, hiç yoksa, görmeden gideyim!” (“San’atkâr”) Mehmed Âkif, Safahat’ın son şiirinde yalnızlığını
ifade ederken intiharı bile gündeme getirecek kadar kırgındır. Ama Müslümanlığı buna engeldir: “Taş olsa baş vururum, intihara baş vuramam!/Batar,
çıkar, giderim…”
Bu dönemde ne yazsa ne söylese istismar edilecek, bir yangına neden olacak, bir iftiraya belge olacaktır. Millî Mücadele’nin en gür sesi kırılmış, boğulmuş, boşluğun sesi olmuştur. O da içine gömülmüş, kendi kendisinin dinleyicisi olmuştur. Edebiyat tarihinin en büyük, güçlü isyan, başkaldırı şiirlerini
yazmış biri, bir yalnız, bir kırgın, bir sürgün olarak her şeyin bitişine ilişkin
münzevi bir sese ulaşmış, kahrın melankolinin şiirini yazmıştır: “Safahatımda
eğer şiir arıyorsan arama / Yalnız bir yeri vardır ki hazindir. göster! / Küfe yok,
hatta değil, Kahve hayır / hangisi ya / Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir
ömür heder!”
Ölmek için 1936’da yeniden İstanbul’a dönen Mehmed Âkif Ersoy gemiden İstanbul’un camilerini görünce ağlamaya başlar: “Hepsi göçmüş, hani
yoldaşlarının hiçbiri yok! / Sen mi kaldın, yalnız kafileden böyle uzak?” Şişli
Sıhhat Yurdunda yirmi gün kaldıktan sonra Mısır Apartmanı’nda kendisine
ayrılan daireye yerleşir. Artık ölüme doğru gittiğini bilmekte, “kendi topraklarımda öleceğim” diye sevinmektedir. Yurda dönüşte hasta yatağında kendisiyle
yapılan son söyleşide bir münzevi olduğunu söyler: “Kahire’nin yirmi beş ki117
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lometre cenubunda Helvan vardır. Sakin, asude bir köşedir. Orada oturdum.
Zaten tab’an münzevi bir adamım. Gürültüyü sevmem, İstanbul’dayken de
böyleydim.” Bir tehlike kalmadığı için eski dostları onu ölüme göndermek için
son ziyaretlerini yapar, sevdiği hafızlar başucunda Kur’an okur.
Mithat Cemal’e göre yaşarken “onu sevmek ‘cesaret’ti. Dostları bile onu
gizli sevdiler.” Yaşarken ondan uzak duranlar bir anlamda ölmek için ülkesine
dönen Mehmed Âkif Ersoy’a ilgi gösterirler. Mehmed Âkif Ersoy, hastalanıp
ölüm döşeğinde yatarken hastanedeki yoğun ziyaretçi akınına şaşırır ve şöyle
der: “Meğer seviyorlarmış beni!” Bu ortamı Mithat Cemal şöyle anlatır: “Hastalık uzadıkça hasta tabiileşiyor ve gelenler, sanki misafirliğe geliyorlardı. Onu
sevenlerin ne kadar çok olduğu hastalığında belli oluyordu. Abdülhak Hâmit
Sağlık Yurdunun kapısında hasta bakıcıyla onu konuşuyor; Aka Gündüz yüzlerce sigarasından bir tekini bile onun yanında içmiyordu. İşte en zıt insanlar, karşısında yan yana oturarak hastalığını merak ediyorlardı. Müteahhidin
yanında mutasavvıf, romancının yanında bankacı, çok iyi giyinenin yanında
takriben giyinen. Alaca bir insan kalabalığında loş odası artık dolup boşalıyor,
söz şairi çıkıp ses şairi giriyor, müellifle kâtip karşılaşıyor. İbrahim Alâeddin
nesriyle başlayan gün, Faruk Nafiz’in şiiriyle bitiyordu. Hastalanması bir edebiyat vakasıydı” (Cemal, 1990: 144-145).
Hayattayken, peşine hafiyeler takıp “İrtica 906” koduyla fişleyenler, hayatını vatanına adamış bir büyük vatanseveri cenazesinde bile yalnızlaştırmayı sürdüreceklerdir. Cenazesine bir bayrağı bile çok görürler. Cenazesini
öğrenciler kaldırır, İstiklâl Marşı okunarak mezara konur. Hiçbir resmî görevli cenazeye sahip çıkmaz. Sadece okurları, öğrenciler cenazeye sahip çıkar.
Cenazesine katılan resmî memurlara dava açılır. Daha sonra öğrenciler kendi
aralarında topladıkları parayla mezar yaptırır.
Tam da dediği gibi olur: “Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım.”
Âkif bize ne söyler?
Sembol, simge isimlerin bildik kaderi, üzerinde çok konuşulmalarına karşın az okunmalarıdır. Zamanla efsanelerin dokunulmazlıkları derinleşir, etrafındaki hikâyeler çoğalırken, düşüncelerinden uzaklaşılır. Âkif de bu kaderi
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yaşayanlardandır. Daha ilk öğretimde Âkif ismiyle karşılaşanlar, bir adım ileriye gidemezler. Bu nedenle “İstiklâl Marşı Şairi” etiketiyle sınır çekilir, bu unvanla çerçevelenir. Kuşkusuz bu marş, Âkif ’i tanımak için önemli bir kapıdır
ve bir şiirle bu milletin belleğine nakşolmak çok az şaire nasip olur. Ancak bu,
bir yandan da onun mücadelesine ve düşüncesine çekilen bir sınırdır. Çünkü
“İstiklâl Marşı” belleğine kazınan birey, daha sonraki yaşamında tekrar dönüp
Âkif ’e bakma ihtiyacı duymaz. “İstiklâl Marşı Şairi” ve etrafındaki söylenceler
ona yeter de artar bile.
Oysa Mehmed Âkif Ersoy her açıdan incelenmesi, üzerinde durulması
gereken insanımızın, toprağımızın yaşadığı tarihin en önemli prototiplerinden biridir. Bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık eden hayatı, sanat edebiyata
bakışı, medeniyet ve uygarlık yaklaşımı, bugün bile önemini koruyan pek çok
tartışmalara ışık tutacak müstesna mihenk taşıdır.
Âkif için “gelecek zamanı anlamadı, bu yüzden bir kenara çekildi” diyenler yanıldı. Oysa zaman Âkif ’i haklı çıkardı. Zamanında dikkat çektiği sorunlar aynen devam etti ve devlet yönetimde bir problem olarak ortaya çıktı. Âkif
böylece güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi. Onun kanonlaşmasının nedenlerinden biri dönemindeki duruşunun, hayatının haklılığıdır. Bu yüzden
yerlilik konusunda konuşmak isteyenler Mehmed Âkif ’e başvurmuş, örnek bir
duruş, örnek bir karakter arandığında onun ismi anılmış, sembol bir isim olarak adı milletin kalbinde yer etmiştir. Özellikle “İstiklâl Marşı” ile bir milletin
müşterek ruhunu ortaya koymuş, bu ruhun tercümanı olmuştur.
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Eş hele bir dağları örten karı,
Ot değil onlar, dedenin saçları!
		

Mehmed Âkif Ersoy – Cenk Şarkısı / 1912

Tahayyül kudretinden yoksun akıl, ölü bir akıldır.
		

Immanuel Kant – Saf Aklın Eleştirisi

Giriş/Yaratıcı Eylemin Sınırları
Bir şiirin ortaya çıkması, ‘sanat eseri’ olarak kâğıt ve kalemle buluşması,
şairi için belirli birtakım hazırlıkları gerektirir. Evvela şairin zihninde beliren,
duygu çağrışımları ve zihinsel hazırlıkla büyüyen, içerisinde yer alınan hayatın
ve yaşanılan biyografinin iz düşümleriyle de etkileşimde bulunan şiir; metafizik bir gerilim ya da ‘aşkınlık’ diyebileceğimiz yaratıcı bir sürecin sonunda
meydana gelir. Şair, sözü edilen bu süreci olabildiğince sahici, derinlikli ve çok
boyutlu bir biçimde yaşadığı ölçüde şiirini de ‘sanat eseri’ katına yükseltmiş
olur. Diğer taraftan ‘sanatkâr’ açısından bu süreç, yüksek değerlerle örülmüş
bir alan içerisinde hareket etmekle de yakından ilgilidir.
Takiyettin Mengüşoğlu’nun “kendisini verme” şeklinde tanımladığı bu
alanda yaratıcı ve verimli eylemler ortaya çıkar. Bu eylemlerin, bir anlamı gerçekleştirmek ya da bir amaca yönelik olarak ortaya çıkan bu yapıp etmelerin
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ortak özelliği ise sevgi ile tutku ile yapılıyor olmasıdır. Böyle bir durumda insan çalıştığının farkında olmaz; zaman, insana kısa gelir ve gittikçe de kısalır.
Dolayısıyla tutkuyla sarılma, kendisini bir şeye vermenin ilk koşuludur. Mengüşoğlu’nun ifadeleriyle söylersek “heyecansız tutkusuz bir ‘kendini verme’
olanak dışıdır. ‘Kendisini verme’ ile yaratıcı ve verimli eylemler arasında bir
bağlılık vardır (Mengüşoğlu, 1988: 160).
‘Sanatkâr’ adını verebileceğimiz insanların bir diğer özelliği zihnî yoğunluk ve faaliyetlerini, uğruna her türlü fedakârlık ve mücadeleyi göze aldıkları
eylemler etrafında şekillendirmiş olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle muhayyileye
dayalı düşünme biçimleriyle eylemlerini birleştirebilmeleridir. Nitekim sözü
edilen düşünme biçimi, “bizi, hedefe doğru götürmeyi tasarlayan bir düşünme, bir entelektüel (akli ama aynı zamanda ‘ruhî’) bir çabadır” (Murray, 2008:
56). Dolayısıyla sanatkârların bedenleri toprak olduktan sonra da yaşamaya
devam etmelerine imkân veren eserleri, bu gayretle şekillenmiş olur.
Burada özellikle altı çizilmesi gereken husus, gerçeklikte var olanların ve
bireysel düzlemde yaşanılanların derinlikli bir biçimde anlamlandırılabilmesi
adına hayal gücünün sınırlarının olabildiğince zorlanmış olmasıdır. Nitekim
gerçekliğin farklı ve derinlikli bir biçimde algılanması, bu eylemi ortaya koyanın tahayyül gücüyle yakından ilgilidir. David Hume’un asırlar evvel işaret
ettiği gibi “hiçbir şey insanın hayal gücünden daha özgün değildir ve hayal
gücümüz iç ve dış duyuların sağladığı özgün fikir deposunu aşamasa da kurgu ve canlandırmanın tüm çeşitliliği içinde bu fikirleri karıştırma, birleştirme, ayırma ve bölme konusunda sınırsız bir güce sahiptir” (Hume, 2019: 46).
Dolayısıyla madde ve mananın; akıl ve ruhun alanlarından her ikisine birden
olabildiğince nüfuz edebilmek sanatkârın yaratıcı eyleminin de sınırlarını belirlemiş olacaktır.
Gillian Robinson ile birlikte derledikleri Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek adlı kitapta John Rundell, Kant’ın ‘akıl’ üzerine getirmiş olduğu önermeleri incelerken bu hususa özellikle işaret eder. Bilindiği gibi Immanuel Kant
Saf Aklın Eleştirisi başta olmak üzere eserlerinde, insanın akıl aracılığıyla bilme
sınırının neresi olduğunu sorgular. Yine burada eleştirel tefekkürde bulunma,
yargılama ve böylece kendi özgürlük koşullarını tesis etme kapasitesinin sınırlarını keşfetme adına “Bilgi nedir? Akıl nedir?” diyerek üç önemli hususa dik122
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kat çeker: Ne bilebilirim? Ne yapabilirim? Ne umut edebilirim? İnsanın tüm
bu bilme ve eylem durumunu sadece akıl aracılığıyla genişletemeyeceğinin
altını çizen Kant, “paradoksal bir biçimde tahayyül gücünü, her türlü bilginin
örtük ama yine de ‘gerçek’ şartı” olarak kabul eder. Ona göre “sahici anlamda
aşkın olan akıl değil, tahayyül gücüdür” (1999: 19).
Kant, tahayyül gücü ile akıl arasındaki ilişkiyi açıklarken sezgi aracılığıyla
elde edilen bilginin tahayyülde yeniden üretilerek sentezlendiğine ve bunun
da bir kavramla karşılandığına vurgu yapar. “Yeniden üretici tahayyül gücü”
adını verdiği bu yeti, imgeler oluşturmak için haklarında belli bir bilgi sahibi
olması gereken algılara, izlenimlere yönelir. Diğer bir ifadeyle yeniden üretici
tahayyül gücü “deneysel koşullar üzerinde yükselir.” Dolayısıyla tahayyül gücünü Kant’ın gözünde insan ruhunun asli kategorilerinden biri yapan bu aşkın
sentezleme dolayımının yaşandığı süreçtir (Rundell, 1999: 136). İşte burada
sanatkârın düşlem gücünün, hayal unsurlarının orijinal ve sahici olabilmesi,
kendi gerçekliğini yaşarken birebir maruz kaldığı olayların, içerisine doğduğu
aileden coğrafyaya varıncaya kadar sosyal çevresindeki yaşanmışlıkların farkına ne derece vardığı ile ilgilidir. Daha net ifade edecek olursak hakkında bilgi
sahibi olunmayan bir durum, kavram ya da olayla ilgili hayal gücünün kullanılması pek mümkün değildir. Kullanılsa dahi bu alanda meydana getirilenler
oldukça sınırlı ve yüzeyseldir.
Kısaca izaha gayret ettiğimiz hususun açık bir biçimde görünür kılınması
ise edebî eserler aracılığıyla olur. Muhayyileye dayalı düşünme biçimi, kendisini, dilin tüm poetik unsurlarını devreye sokarak açık eder. İmajinatif söyleyişten metaforik anlam alanlarına; benzetme esaslı ifade biçimlerinden simgesel
gösterge değerlerine varıncaya kadar dil, düşlemden beslenir ve sayısız formlarla sanat eseri aracılığıyla açığa çıkar. Nitekim ‘büyük şair’, ‘nitelikli yazar’
ya da daha genel bir adlandırma ile ‘sanatkâr’ sıfatını kendilerine verdiğimiz
insanların ayırıcı özellikleri de burada ortaya çıkmış olur.
Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı
Şahsiyetinin oluşmasından eserlerinin ortaya çıkmasına; Millî Mücadele Dönemi’ndeki gayretinden biyografisinin farklı evrelerine varıncaya kadar
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tüm eylemlerine yakından baktığımızda Mehmed Âkif Ersoy’un da yukarıda
kısaca işaret edilen ‘sanatkâr’a has duyarlılıktan ayrılmadığına tanıklık etmiş
oluruz. O, bu yönüyle, Nurettin Topçu’nun altını çizdiği gibi eserleriyle hayatını birleştirdiği; bütün ömründe aynı kanaatin, aynı imanın sahibi olduğu;
devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmeyip muhitine uymadığı; muhiti
kendine uydurmaya yönelik gayrete girdiği ve cemiyeti ardından sürüklediği
için gerçekten “büyük adam”dır (2015: 19). Ortaya koyduğu her türlü eyleme
tutkuyla, sevgiyle, inançla kendini vererek bağlanmış; etrafında meydana gelen olaylar hakkında derinlikli bilgiler elde etme gayretinde olmuş; ‘bilmek’
ve ‘eylemek’ arasındaki sınırsız fark edişleri tahayyül gücünün imkânlarıyla
zenginleştirmiştir.
Her ne kadar yakın arkadaşı Mithat Cemal’e “Hamâsî Şâirimiz” diyerek
ithaf ettiği Safahat’ın1 dördüncü kitabı Fatih Kürsüsünde “- Hayır, hayal ile
yoktur benim alışverişim... / İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim. /
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: / Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!” demiş olsa da ‘görüp’ ‘söyle’dikleri, tahayyülünün de dilinin de
sınırlarını olabildiğince genişletmiştir.2 İfadeye gayret ettiğimiz hususu Türk
milletinin asırlar boyunca ‘vatan’, ‘millet’, ‘din’ gibi kavramlar etrafında nasıl
bir araya geldiğinin ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında geleceğini
inşa etme adına dayanak noktası olarak kabul edebileceği İstiklâl Marşı üzerinden izah etmemiz mümkündür. Nitekim karşımızda bir milletin kendini tanıması, ‘umut’ ve ‘korku’ arasında nerede duracağını belirlemesi ve bağımsızlığını ilelebet devam ettirebilmesi için ortak bir mutabakat metni durmaktadır.
Nihat Sami Banarlı’nın ifadeleriyle söyleyecek olursak “Türk İstiklâl Marşı
gerek söz gerek şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve zengin manalı bir şiirdir. Bu marşı, Türk
1

2

Verilen şiir örneklerinde Sahafat’ın Ertuğrul Düzdağ tarafından yayıma hazırlanan (2007 - Safahat’ı
Teşkil Eden Yedi Kitabın Tam Metni ile Safahat Dışında Kalmış Bir Kısım Şiirleri- İstanbul: Elips
Yayınları) baskısı kullanılmıştır. Alıntılarda şiirin ismi zikredilerek bu nüshanın sadece sayfa
numaraları verilecektir.
Nitekim Âkif’in Fatih Kürsüsünde adlı kitabında “kendilik bilinci”ni araştıran Selçuk Atay,
alıntıladığımız şiire dikkat çekerek “sanatkârın lafız ve mananın birbirine en çok yaklaştığını”
belirttiği istiarenin kullanım şekli üzerinde durur. Ardından sanatkârın şiiri hakkında şunları söyler:
“Âkif’in aslında fesahati arzulamıyor gibi görünse de anlamın ardından kendisini öncelenmeyen ancak
ötelenmeye de fırsat verilmeyen fesahatin belirdiği fark edilecektir” (Atay, 2021: 356).
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milleti gibi hükümran olmak için yaratılmış bir milletin bir gün bir İstiklâl
Harbi yapmasındaki büyük tezadı çok iyi kavramış bir şair söylemiştir” (Banarlı, 1987: 22). Dolayısıyla “O şiir artık benim değildir. O, milletimin malıdır.
Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.” (Fergan, 1938: 82) diyerek Safahat’ına almadığı İstiklâl Marşı sadece bir marş olarak değil, bir şiir/sanat
eseri olarak da bünyesinde yüksek vasıfları barındıran bir metindir. Çok kısa
sürede kalem ve kâğıtla buluşturulduğu bilinen bu metnin, şairinin bireysel
dünyasına denk gelen yaşanmışlıklarla, türlü hadiselerin uyandırdığı duygu
çağrışımlarıyla ve bunlara kayıtsız kalamayan hisli bir yüreğin terennümleriyle
uzun yıllar boyunca zihninde oluştuğu anlaşılmaktadır.
Bu oluşum sürecinin Mehmed Âkif Ersoy’da kimi zaman Sırâtımüstakim
ve Sebîlürreşâd’ın başyazarı olarak kaleme aldığı yazılarla, kimi zaman da mahalle kahvesinden cami kürsüsüne, yurt dışı görevlerinden Meclis çalışmalarına varıncaya kadar Millî Mücadele’ye sunduğu katkılarla İstiklâl Marşı’nın
kaleme alınmasından hem çok önce hem de geniş ve derinlikli bir deneyim
ile oluştuğunu belirtmek gerekir. Mehmet Doğan’ın tespitleriyle işaret edecek
olursak “Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı’nı yazmayı kabul ettikten sonra zihninde
olanı kâğıda geçirmekte fazla zorlanmamış ve güç yazan bir şair olmasına rağmen şiiri kısa zamanda bitirerek teslim etmiştir” (Doğan, 2021: 110). Dolayısıyla bu zihnin yansımalarının birer gölge olarak 1910’ların başından itibaren
Safahat’ın kimi dizelerine düştüğünü görmek mümkündür.
İstiklâl Marşı’nın yazılışına kadar geçen süre içerisinde Safahat’ta yer alan
ve kitaba sonradan ilave edilen şiirlerin izi sürüldüğünde onunla örtüşen anlam alanlarına ve söyleyiş özelliklerine denk geliriz. Bunların tespitinin yapılması, sözü edilen metnin şairin diğer şiirleriyle anlam ve gösterge değeri
olarak benzerliklerinin de anlaşılmasına katkı sunacak; diğer taraftan İstiklâl
Marşı’nın kısa sürede kaleme alındığına yönelik yaygın kanaate yeni açılımlar
getirecektir.3

3

Bu benzerlikler daha çok Mehmed Âkif’in “İstiklâl Marşı” gibi Safahat’ına almadığı “Cenk Şarkısı”
ve “Ordunun Duası” adlı şiirler üzerinden yapılarak söz konusu edilmektedir. Bu benzerliklere ilişkin
bilgi için bkz. (Sakallı, 2018: 267-278).
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Safahat’a Düşen En Koyu Gölge: Korkma!
İlk olarak, Sebîlürreşâd’ın 17 Şubat 1337 (1921) tarihli 468’inci sayısında
yayımlanan İstiklâl Marşı,4 bir milletin kendisini varlık sahnesinde nasıl ifade
ettiğini göstermesi kadar, aynı zamanda, milletin kendisini söz konusu varlık
sahasındaki tanımlayışın ipuçlarını vermesi noktasında da dikkat çeker. Sanatkârın, yalnız kendisinin değil mensubu olduğu milletin kendilik bilincini kurma noktasında şiirleriyle yaptığı işçilik, öz olarak bu marşta ifadesini bulmuş;
marşın izahı ise Safahat’la birlikte Mehmed Âkif ’in tüm şiir evrenine yayılan
geniş bir perspektifle görünür kılınmıştır.
5 Mart 1331 (18 Mart 1915) tarihinde yazdığı Berlin Hatıraları’na “Korkma!” diye başlayan sanatkâr, harbin en şiddetli günlerinin yaşandığı ve akıbetinin henüz bilinmediği bir durumda kendinden ne kadar emindir:
– Korkma!
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! (s. 324)
Aradan geçen altı yılın ardından, kimi zaman zaferler elde edilmiş olsa da
koskoca bir imparatorluğun parçalanmasına tanıklık eden ve elde kalan son
‘vatan’ toprağına tutunmak adına İstiklâl Savaşı veren bir milletin ferdi olarak
Âkif, yine “Korkma!” diyerek sesini yükseltecektir. Dolayısıyla şairin yıllar evvelki inancının eksilmeden tekrar ettiğini söylemek gerekmektedir. Ancak bu
tekrar artık bir ümidin kalplere ve zihinlere yerleştirilmesi için değil, milletin
karakterinde bulunan özgürlüğün ve vatana sahip çıkma kavramının unutulmamasına dair bir ihtardır. “Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” denilerek
bu ihtarın muhatabı olan ‘bayrak’ ise sembolleştirilerek “tüten en son ocak”
sönene kadar dalgalanması için milletin önüne konmuş olur.
Şüphesiz burada karşımıza çıkan sözcük benzerliği yalnızca metnin yüzeysel düzeyindeki bir benzerliktir. Her ikisinde de ünlem işaretinin (!) kul4

İstiklâl Marşı, Ankara dışında ilk olarak Açıksöz gazetesinin 21 Şubat 1337 (1921) tarihli 122’nci
nüshasında karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Sebîlürreşâd’ın belirtilen nüshasında, yani Açıksöz’den
dört gün evvel, İstiklâl Marşı görülüyor olsa da Âkif’in hutbe ve vaazıyla ayrı bir öneme sahip olan
Kastamonu’daki Açıksöz gazetesine daha önce postaya verdiği tahmin edilebilir.
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lanılmış olması benzerliğin bir başka boyutunu oluşturur, ancak derin düzeyde de “Korkma!” sözcüklerinin benzerliğinin aynı anlam alanına işaret ettiği
görülmektedir. Zira bu sözcük korkuya dair değil güvene dair bir anlam genişlemesini içermektedir. Çanakkale Boğazı’na ölüm yağdıranların karşısına
yukarıda alıntılanan dizelerle çıkan şairin dile döktükleri, İstiklâl Marşı’nın ilk
dörtlüğüne koşut olarak okunduğunda asıl hususun korkuya dair bir duygu
durumunun değil, bu korkunun ortadan kaldırılacağı bir güven duygusunun
dile getiriliş biçimi olduğu görülecektir.
Korkunun “kendimizin dışında bir şey”le karşılaşma olduğunu belirten
Lars Fr. Svendsen, bu karşılaşmanın isteklerimizin olumsuzlanması anlamına
geldiğini söyler (Svendsen, 2017: 17). Dolayısıyla insan temelde sahip olduklarının elinden kayıp gitmesine dair bir korku duymaktadır. İstiklâl Marşı’nın
bütününe yayılan bu anlam alanı, yani sahip olunan kutsî varlıkların sıralanması, niçin korkulmaması gerektiğini de anlatmış olur. Öte yandan insan “bir
tehlikeden korktuğu için kaç”maz, aksine “bir tehlikeden kaçtığı” için “kork”maktadır (Svendsen, 2017: 44). Dolayısıyla şairin burada olumsuzluk eki ile
verilen emir kipindeki hitabı doğrudan doğruya korkudan ziyade güvene dair
bir imge olarak karşımıza çıkar. Buradaki güvenin kaynağı ise hangisi olursa
olsun Âkif ’in sarsılmayan inancıdır. Şairin ümit ve azminin en temel dayanağı
şart ve durumda olarak beliren bu inanç, ‘mutlak emniyet alanı’na yükselebilme, diğer bir ifadeyle tahkiki olana ulaşabilme adına nitelikli bir çaba olarak
karşımıza çıkar. Nitekim Âkif, Safahat’ın ilk şiirlerinden olan “Tevîd yâhud
Feryâd”da “İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür… / İmansız olan paslı yürek
sînede yüktür!” (s. 17) diyerek bu inancın niteliğine yönelik derinlikli bir alan
inşa eder.5
Diğer taraftan ‘korku’ ve ‘ümit’ arasındaki ilişki geçmiş, şimdi ve geleceği
bir arada tutan yapısı ile sanatkârın şiir evreninde sürekli olarak vurgulanmıştır.
Soren Kierkegaard’ın Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı kitabından hareketle
işaret edecek olursak “umutsuz olmamak yükselmek demektir” (Kierkegaard,
2004: 23). Mehmed Âkif de hem birey hem de millet olarak yükselebilmeyi
her ne olursa olsun umutsuzluğa düşmemekte görür. Bunun için safha safha
5

Mehmed Âkif’in yukarıda sözü edilen ‘mutlak emniyet alanı’nın şiirlerine karşılık gelen görüntü
düzeylerine ilişkin bilgi için bkz: (Tüzer, 2013: 99-112).
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inşa ettiği evvela Safahat’ını sonra da en gür sesiyle İstiklâl Marşı’nı milletine
armağan eder. Nitekim sebeplerin tükendiği, şartların her yönden milletinin
aleyhine yöneldiği bir dönemde dahi “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür
yaşarım” diyerek tarihinden tevarüs ettiği güçle umuda doğru yükselmiştir.
İfadeye çalışılan bu durum Asım’da;
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! (s. 381).
denilerek geçmiş zamanlı bir çekimle karaktere dair hususiyetler sunulurken
son dizede görüldüğü gibi hürriyete dair süreklilik geniş zamanla vurgulanır.
İstiklâl Marşı’nda da geniş zamanlı olarak dile gelen bu durum güvenin ‘emin
olma’kla arasındaki bağlantıdan kaynaklanır. Zira Âkif, mensubu olduğu milletin kutsalına duyduğu bağlılıktan ve sevgiden daima emin olan, bundan asla
şüphe etmeyen bir şairdir. Söz konusu bağlılık ve sevgi ise ifadesini bağımsızlıkta bulur. “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” şeklinde iki defa tekrar
edilen ve “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet” dizeleriyle de bunun en
veciz örneğini İstiklâl Marşı’nda sunmuş olur. Sadece “Kahraman Ordumuza”
değil; İstanbul’un işgaliyle “Kara Bir Gün”e tanıklık eden ve vatanın bağımsızlığına dair endişe duyan Süleyman Nazif gibi birçok vatan evladına 15 Nisan
1921’de “Mâdem ki Hakk’ın bize va’dettiği haktır, / Şark’ın ezelî fecri yakındır,
doğacaktır.” (s. 455) diyerek ümit aşılar.
Yine İstiklâl Marşı’nın kabulünden kısa süre sonra Balıkesir’in işgalinin
ikinci yıl dönümünde kaleme aldığı “Ey benim her taşı bir mab’bed-i îman
yurdum, / Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um!” (s. 582) dizeleri aynı
inanç, ümit ve kararlılığın bir ifadesi olarak okunmalıdır. Nitekim Âkif ’in
gönlü her ne kadar günleri “esâretle” geçse de “Müslümanlar gibi mâzîsi büyük
bir kavmi(n)” / Ebedî zillete mahkûm” (s. 162) olmasına razı gelmez. Fatih
Kürsüsünde’n cemaati uyandırmak için gayret edip türlü misaller verdikten
sonra “Fakat, sen öyle değilsin: Senin yanar ciğerin: / “Vatan!” deyip öleceksin semâda olsa yerin. / Nasıl tahammül eder hür olan esâretine? / Kör olsun
ağlamayan, ey vatan, felaketine!” (s. 259) demekten kendisini alamaz. Dolayı128
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sıyla Âkif, İstiklâl Marşı’ndan evvel 1910’ların başından itibaren yayımladığı
şiirlerinde işaret fişeği vazifesi gören bir sanatkâr gibi milletini aydınlatmaya,
bilinçlendirmeye başlar. Süleymaniye Kürsüsünde’n “Ye’se hiç düşmeyecek zerrece imânı olan / Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman” (s.172) diyerek
derdin de dermanın da ‘İstiklâl’ olduğunu hem cephede göğüs göğüse çarpışan
askere hem de gerisindekilere anlatmaya gayret eder. Böylelikle Türk milletine
armağan edilen marşın başka hiçbir millette görülmeyen şekliyle “İstiklâl” ile
ilişkilendirilmesi Âkif ’in fikrî planda önceliği bir ömür boyu bu kavrama yöneltmiş olmasından kaynaklanır:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
dizelerinde ‘yaşamak’ fiilinin geçmiş zamanla çekimlenmesinin hemen ardından geniş zamanla tekrar edilmesi ve her iki çekim için de “hür” sözcüğünün tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılması bahse çalıştığımız fikrî sentezi
gösterir. Böylesi bir hürriyete mâni olmak ise ancak bir “çılgın”a ait davranış
olacaktır. Buradaki çılgın sözcüğünün gösterge değeri olarak ürettiği anlam
dizgesi yaptığı eylemin öncesini ve sonrasını hesaplayamayan bir insanın nazarı dikkate alınmasıdır. Türk milletinin hürriyetine ve vatanına göz dikmek
olsa olsa bir çılgının, eylemlerini planlayamayan ve sonuçlarını kestiremeyen
birisinin yapacağı hamledir. Düşmana dair bu ilk niteleme hemen ardından
yapılacak karşı hamleyi çağrıştırır. Nitekim İstiklâl Marşı’nın kaleme alınmasından kısa süre önce, 19 Haziran 1920’de “Ordunun Duası”nda;
Ey ulu Peygamberimiz nerdesin
Dinle minaremde öten gür sesin
Gel! Bana yar ol ki cihan titresin
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın (s. 567-568).
“yan bakmasın” şeklinde yapılan ikaz, daha evvelinde 17 Ekim 1912’de “Cenk
Şarkısı”nda ise karşımıza;
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Yerleri yırtan sel olup taşmalı!
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git evlâdım, uğurlar ola (s. 556).
şeklinde çıkar. İstiklâl Marşı’nın anlam alanlarının hazırlayıcısı olarak kabul
edilebilecek bu dizelerin yanına bir örnek de Safahat’ın ilk şiirlerinden olan
“Durmayalım”dan eklenebilir. Söz konusu şiirin başlığından itibaren muhataplarına yönelen eylem, “Hangi müşkildir ki himmet olsun, âsân olmasın? /
Hangi dehşettir ki insandan hirâsân olmasın? / İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp
âsârına: / Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrarına.” (s. 24) dizeleri etrafında okunduğunda şairin İstiklâl Marşı’na yönelik zihnî hazırlığının niteliği
anlaşılmış olur.
İstiklâl Marşı’nın ilgili yerleriyle beraber örneklenen yukarıdaki dizelerde,
dağ ve taşın üzerinden aşmak, kendi benliğine sığmamak çoğu zaman Ergenekon Destanı’na vurgu olarak anlaşılmıştır.6 Diğer taraftan vurulmak istenen
zincirin Sevr’e ilişkin bir karşı çıkış olduğu da gözden uzak tutulmalıdır. Antlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı değerlendirmede “Müdafaa-i Hayat
vazifesinde biraz daha sebat edecek olursak emin olunuz ki cehennem olup
gidecekler...” (1920: 256) diyerek inancındaki tamlığı ifade eden Âkif, diğer
taraftan “çılgın” sözcüğündeki tezyifi de göstermiş olmaktadır. Zira sözcükle
aynı anlama gelecek kelimelerin kullanılması yerine çılgın gibi bir sözcüğün
kullanılması bu durumun hafife alınarak korkulmaması gerektiğini de göstermek içindir. Milletin vatan sevgisi ve özgürlüğe düşkünlüğünün öncelikli olarak tanımlandığı şiirde düşmana dair ilk gösterge dizgesi “çılgın” sözcüğüyle
karşımıza çıkar. Bu çılgınlığa karşı yapılacak olan “taş”kınlık;
Millet için etti mi ordum sefer,
Kükremiş arslan kesilir her nefer,
Döktüğü kandan göğe vursun zafer,
Toprağa bir damlası boş akmasın (s. 567).
6

Bu konuda geniş bir değerlendirme için bkz. (Çetin, 2014: 25-92).
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gibi dizelerde de görüleceği üzeri Âkif ’in yalnızca İstiklâl Marşı özelinde dile
getirdiği bir durum değil, nerdeyse tüm şiir evrenine hâkim kıldığı zihnî yapının ifadesidir.
Safahat’ın Gölgesinde Kalan “Canavar”: Medeniyet
İstiklâl Marşı’nda öne çıkan anlam alanına dair görüntünün ikinci hususiyeti “medeniyet” sözcüğü etrafında şekillenmektedir. Medeniyetin, olumsuzlandığı marşta “tek dişi kalmış” olarak nitelendirilmesi Âkif ’in zihnî yapısında
yeni bir algı değildir. Burada öncelikli olarak ifade edilmesi gereken husus medeni olan düşmanın kimlerden oluştuğunun anlaşılmasıdır. Safahat’ın ikinci
kitabı olan Süleymaniye Kürsüsünde de medeniyet bağlamında ifade edilen
düşmanın Avrupa olarak genel bir ifade ile tanımlandığı görülmektedir:
O zaman Rusya’da hâkimdi yaman bir tazyik…
Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tarik?
Düşünen her kafanın mutlak ezilmekti sonu!
Medenî Avrupa, bilmem, niye görmezdi bunu? (s. 152).
Dikkat edilirse medenilik ile düşünceye karşı açılmış savaşın yan yana
anıldığı Avrupa, aslında kendisini tanımladığı, benliğini “düşünce”/akıl üzerine kurduğu yerden aşağılanmaktadır. Ancak Âkif ’in İstiklâl Marşı’nda milletinin imanını boğmak isteyen Avrupa, daha fazlasıdır:
Müslüman, fırka belâsiyle zebun bir kavmi
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı? (s. 169)
Karşısında zayıflığa düşmüş bir millete karşı Avrupa’nın tutumunun bir
soru tümcesi ile okuyucuya sunulması sanatkârın hitap ettiği kitleyle aynı
fikirde olduğunu bilmek istediğini de göstermektedir. Böylelikle “medenî”
sözcüğünün bir gönderge değeri hâline geldiği şiir evreni, ortak/kolektif bir
düşünceye doğru evrilmiş olur. Zira bu kolektif düşüncenin en olgun hâli de
İstiklâl Marşı olarak karşımıza çıkacaktır. Öte yandan 1915 yılında yazılmış
olmasına rağmen 1924 yılına kadar yayımlanmamış olan “Çanakkale Şehitleri”nde;
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Ah, o yirminci asır yok mu, o mahluk-u asîl,
Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyle sefîl.
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına,
Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize afetti o yüz…
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz!
Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbab,
Öyle müthiş ki: eder her biri bir mülkü harab (s. 410).
şeklinde karşımıza çıkan tasvir; İstiklâl Marşı’nın tek dizesinde sunulan ve
sanatkârın, milletine yüklediği yegâne unsur olan “imanı boğ”maya kalkan
medeniyetin nasıl anlaşılması gerektiğini oldukça açık bir şekilde ifade etmiş
olur. Buna göre “asil” bir “afet” olarak görünen “medeniyet”in aslında “sefil”,
“hayasız”, “mel’un” bir “kahpe” olduğu ifade edilir. Burada kurulan koşutluk,
dizgenin karşısına konulan “iman” ile olumsuzlanır. Söz konusu olumsuzlamanın bir benzerini de Hakkın Sesleri’nde görmek mümkündür:
Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar!
Bereden reng-i hüviyetleri uçmuş yüzler!
Kim bilir hangi senetle oyulmuş gözler!
“Medeniyet” denilen vahşete la’net eder. (s. 187)
Sanatkârın pek çok sıfattan sonra nihayet “vahşi” olduğunu söylediği
“medeniyyet”, o hâlde, “lanet ed”ilmesi gereken bir durumdur. Âkif ’in şiir evreninde, İslami literatürün “buğz” dediği bu kavram Türk milleti özelinde anlaşılamaz. Verilen örneklere dikkat edildiğinde “lanet” edenlerin söz konusu
medeniler tarafından yıllarca ezilmiş insanlar olduğu görülür. Âkif ’in dikkat
çektiği husus, bu durumun Türk milletinin de başına gelme ihtimalidir. Nitekim 18 Şubat 1915 tarihinde yayımladığı ve Hâtıralar adıyla beşinci kitap
olarak Safahat’ta yer verdiği “Uyan” adlı şiirinde “Ey koca Şark, ey ebedî meskenet! / Sen de kımıldanmaya bir niyyet et. / Korkuyorum, Garb’ın elinden
yarın / Kalmayacak çekmediğin mel’anet.” (s. 283) diyerek milleti uyarmış olur.
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Dolayısıyla İstiklâl Marşı’nın anlam alanları üzerinden muhataplarına duyurulmaya çalışılan üçüncü husus da belirmiş olur. ‘İstiklâl’ ve ‘vatan’ kavramlarını her ne şartta olursa olsun ümitsizliğe düşmeden, korkuya kapılmadan
anlaşılması gerektiği hususunu derinleştiren Âkif, ‘medeniyet’ adlı ‘tek dişi
kalmış canavar’/Avrupa karşısında da fert planında nasıl bir tavır takınılacağının anlaşılmasını ister. Bu durumu sadece arzu seviyesinde bırakmayan aynı
zamanda bireysel hayatının yansıması olarak kabul edebileceğimiz karakteri
ile de ortaya koyan şairin fikir ve sanat sahasında dile getirdiklerinin hem kendi devrinde hem de ölümünden sonra ‘samimi’ bulunmasının temel sebebi de
budur. Orhan Okay’ın da işaret ettiği gibi “onun hiçbir şaire nasip olmayacak
derecede milletimizin gönlünde yer almasını, yalnız İslam idealinin şairi olmasında değil, bu idealinde samimi de olmasında aramalıdır” (1998: 15). Bu
anlamda hayatı ile sanatı ve fikirleri arasında bir ayrım olmayan Âkif, şairliğinin hemen her evresinde bir milleti millet yapan her ferdin bilinçli birer birey
olması gerektiğini düşünmüştür. İstiklâl Marşı’nda;
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı
şeklinde ifade edilen bilinç düzeyi ve “incit”ilmemesi gereken ataların kimler
olduğu, daha öncesinde Süleymaniye Kürsüsünde’n şöyle dile getirilir:
Enbiyâ yurdu bu toprak; şühedâ burcu bu yer
Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer!
Dışı baştan başa bir nesl-i rezilin yâdı;
İçi boydan boya milyonla şehîd ecsâdı.
Öyle rezil-ı şehadet ki bu öksüz toprak:
Oh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak!
Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefîl,
Yerin üstünde muhakkak, yerin altında rezîl (s. 170)
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Diğer taraftan yukarıdaki dizelerde Âkif ’in dikkat çektiği/ikaz ettiği hususun İstiklâl Marşı’nda tekrar edilmeyişi kendini gerçekleştirmiş, varlık sahasında görünür kılınmış bir bilincin de oluştuğunu göstermesi bakımından mühimdir. “Sefil” ve “rezil” olmak yaftasını boynunda taşımak istemeyen “nesl”in
yapması gereken ise açıktır:
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Dizedeki hayasızlığın anlam dizgesi yukarıda izah edilen “rezil” ve “alçak”
Avrupa’nın fiilleri ile koşuttur. Sanatkârın emir kipiyle ve geniş zamanda çekimlediği fiil ise zaman çekimindeki vurguyla vatana dair algının zamanın her
anına yayılması gerektiğini; emir kipindeki vurgusuyla da herhangi bir keyfî
düşünceye, isteğe ve arzuya bağlı olmadığını vurgular. “Cenk Şarkısı”nda söylenen;
Düşmana çiğnetme bu toprakları;
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları!
Kahraman evladım, uğurlar ola.
Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri?
Sevgili ecdâdının en son yeri.
Bir sıla isterdin a çoktan beri
Şimdi tamam vakti... Uğurlar ola. (s. 557)
dizeleri, hitap edilen “arkadaş”ın kendisinden bekleneni izah eder tarzdadır.
“Kılıçtan geçir”ilmesi istenen yalnızca düşman değil, “bu topraklar”a adım atmış olan “alçaklar”dır. Burada ortaya çıkan karşıtlık saldırmaktan ziyade kendi benliğini koruması gereken bir milletin hayat hamlesidir. Karşıtlığın diğer
tarafında duran bu hamle için hayatta kalma refleksi de demek mümkündür.
Bunun kalıcı bir biçimde ilelebet mümkün olması ise ‘millet’ olmaya bağlıdır.
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Safha Safha Safahat’ta Toplanan Gölgeler: Millet
Tanpınar’ın ifadesiyle söyleyecek olursak her ne kadar “şiirinde metafizik bir endişe yok”sa da (Tanpınar, 1998: 123) nesrinde Bergson’dan gelen bir
etkiyle Kurtuluş Savaşı’nı bir “elan vital” olarak gören Yahya Kemal neslinde
sıkça görebileceğimiz bu durum için Âkif ’in teklifi “bir arada”lıktır. “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, / Toplu vurdukça yürekler onu düşman sindiremez.” (s. 169) şeklinde Süleymaniye Kürsüsünde anlamını bulan
bir aradalığın, siper olması istenen “gövde”deki ilk özelliği, içinde barındırdığı
yüreğin bir millet hâline gelebilmiş olmasıdır. Nitekim “Berlin Hatıraları”nda
yer verdiği dizelerinde de şair, aynı sinede buluşan fertlerin ‘millet’ olduğunda
cephenin sarsılmayacağını şöyle dile getirir:
Değil mi cebhemizin sînesinde îman bir;
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir;
Değil mi cenge koşan Çerkes’in, Lâz’ın, Türk’ün,
Arab’la, Kürd ile bâkîdir ittihâdı bugün;
Değil mi sinede birdir vuran yürek… Yılmaz!
Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cebhe sarsılmaz! (s. 325)
Diğer taraftan İstiklâl Marşı’na doğru gidilen yol üzerinde zihnin uğrak
vererek tahayyül gücünü zenginleştirdiği birer durak olarak kabul edebileceğimiz Nasrullah Camii’nde verdiği vaazlar burada söylediklerinden farklı değildir:
“Milletler topla, tüfekle, zırhı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatine, kendi menfaatini temin kaygusuna düştüğü zaman yıkılır” (Ayvazoğlu, 1986: 15).
Bireyin toplumla arasındaki ilişkide varlık alanlarını birbirine bağlı olarak tasavvur eden bu satırlar İstiklâl Marşı’ndaki emredici cümleyi de ontolojik olarak zorunlu kılar. Zira “gövde”nin siper edilmesi, tek tek milletin bütün
fertlerine söylendiğine göre tüm fertlerin aynı ideal etrafında bir araya gelmedikleri anda yok olacaklarına dair bu görüş, bağımsızlığın kazanılmasındaki
yegâne vasıtadır. Hakkın Sesleri’nde de yine aynı bakış açısı takip edilebilir:
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Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır (s. 195).
Birer yıl arayla yayımlanan iki eserde birbirini tamamlayan, sanatkârın
farklı bağlamlarda anlamı bütünleyerek ortaya koyduğu bakış açısı, bireyin
topluma bağlandığı noktaları göstermesi bakımından önem arz eder. Şaire
göre vatana sahip çıkmak, bir arada olmakla ve yüreklerin bir şekilde “vur”masıyla mümkündür. Safahat’ın son kitabı olan Gölgeler’de yer verdiği ancak
3 Ekim 1918 yılında yayımladığı “Alınlar Terlemeli” adlı şiirinde “Bu hürriyet,
bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister: / Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter” (s. 442) dediği gibi fertlerin aynı gaye uğrunda bir araya
gelerek ter dökmelerini ister. İstiklâl Marşı’nın “hayasız”lık olarak tarif ettiği
durumu ise “Çanakkale Şehitleri”nde okuruz.
Âsım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek,
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmiyecek!
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar
O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. (s. 411)
Görüleceği üzere toplum düzeyinde vatanın ele geçirilmesi, birey özelinde
namusun çiğnenmesine koşut bir yapıda sunulmaktadır. Bu yerdeşlik içinde
namusun çiğnenmesinin ve gövdenin siper edilmesinin göndergesi ise ‘vatan’
kavramında görünür kılınmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir fertten istenebilecek eylem çok nettir: “Tanı!”mak ve “Düşün”mek.
Tanınması ve üzerine düşünülmesi istenen durum metafizik bir bütünlüğü de beraberinden getirir. “Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!” şeklinde özetlenen bütünlük algısı, İstiklâl Marşı’nın benlik algısına yaptığı katkı
açısından önem arz eder. İhsan Fazlıoğlu’nun toplumun “bir aradalığı” noktasında dikkat çektiği üzere “ferdî ahlak”ın kanonik yapıyla arasındaki ilişki
içerisindeki bütünlük, söz konusu tanımanın “şühedâ” ile olan yerdeşliğinde
görülmelidir. Zira Fazlıoğlu’na göre “mensubiyetlerimizin ve aidiyetlerimizin
binlerce yıllık tarihî bir tecrübesi” ve bu tecrübenin de “pek çok özelliği” vardır. Burada inşa edilecek kanonik yapı birleştirici ve -yukarıda dikkat çekildiği üzere- bir arada tutabilecek özelliklere haiz olmalıdır (Fazlıoğlu, 2020: 99).
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Söz konusu içeriğin merkezinde ise İstiklâl Marşı’nda “şühedâ” sözcüğünün
kullanılması, onun bir gösterge olarak arz ettiği hususiyetler olduğuna işaret
eder. Basılan yeri toprak parçasından vatana dönüştüren bu mertebe “Cenk
Şarkısı”nda;
Eş hele bir dağları örten karı,
Ot değil onlar, dedenin saçları! (s. 557)
şeklinde ifade edilirken İstiklâl Marşı’nda karşımıza “Fışkırır rûh-ı mücerred
gibi yerden na’şım” şeklinde çıkar.
Dikkat çekilen şehitlerin manevi iklimdeki karşılığını Âkif, yıllar evvel
Süleymaniye Kürsüsünde de “Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle / Fikr-i
hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele! / Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak / Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak! (s. 153) dizeleriyle söz konusu
ederken manevi yeşermenin “fikr-i hürriyet” şeklinde olacağının altını çizer.
Diğer taraftan “Arkadaş”a yöneltilen istek, “Ordunun Duası”ndaki hâliyle;
Yılmam ölümden, yaradan, askerim
Orduma ‘Gazi’ dedi Peygamber’im
Bir dileğim var ölürüm isterim
Yurduma tek düşman ayak basmasın
Âmin desin hep birden yiğitler
Allah u Ekber gökten şehitler
Âmin! Âmin! Allah u Ekber. (s. 567)
dizeleriyle karşılık bulur. Dolayısıyla sanatkârın İstiklâl Marşı’na gelene kadar
bütün bir şiir evreninde sıkı bir yapıyla örgülediği gösterge değeri, vatanı için
şehit olmuş insanların kendisinden sonra yaşayacaklara sorumluluk yükleyerek zenginlik kazanmıştır. Bu sorumluluğu yerine getirmenin en ulvi ve sahici
hâli olarak ‘şehitlik’, yaratıcının da nusretini vesile kılmasına imkân sağlar. Nitekim İstiklâl Marşı’nın son bölümü, “yurdu(n)a alçakları uğratma”ma adına
gövdesini siper edenlerin Allah’tan dilediklerinin gerçekleşeceğine dair inanç-
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la sona erer. Bireyin toplumla “bir” olduğu yere, vatana uzanmayacak bir el
ve dinin temeli olan ezanlara dair istek, İstiklâl Marşı’ndan evvel Süleymaniye
Kürsüsünde’n de şöyle ifade edilmiştir:
Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu…
Bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu!
Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek Şer’-i mübîn;
Hâk-sâr eyleme ya Rab, onu olsun…
- Amin!
Ve’1-hamdu li’l-lâhi Rabbi’1-âlemin…
Ve Safahat’ın Dışında Cisimleşen Gölge: İstiklâl Marşı…
Böylelikle Mehmed Âkif Ersoy, yukarıda izaha gayret edildiği şekliyle,
İstiklâl Marşı’nın anlam alanlarını Balkan Harbi’ne girilen süreçten itibaren
zihninde oluşturmaya başlamıştır. Yukarıda ana hatlarıyla örneklenerek dikkat
çekilen Safahat’taki ve bu kitaba dâhil edilmeyen kimi şiirleri bunun bir yansıması olarak okumak mümkündür. Şairinin sözü edilen bu sürece maddi veya
manevi sunmuş olduğu her katkı, tecrübe ettiği her yaşanmışlık onun tahayyül
gücünü beslemiş ve adeta İstiklâl Marşı gibi destansı bir metnin; zengin çağrışımlarıyla, derinlikli açılımlarıyla, üslûp özellikleriyle sanat eseri hususiyeti
kazanarak ortaya çıkması için imkân hazırlamıştır.
Dolayısıyla İstiklâl Marşı’nın yazılma süreci 25 Ekim 1920 tarihli Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde yayımlanan yarışma ilanı ile birçok insan için yeni
başlamış olsa da -en azından yarışmaya gönderilen 724 şiirin sahipleri içinÂkif için öyle değildir. Onun sözü edilen yarışmaya ilişkin rahatsız olduğu
hususlar ortadan kalkınca kısa sürede tahayyül gücünün etkisiyle zihninde
birikenleri kâğıda dökebilmiş olması da burada aranmalıdır. Nitekim bu zihin
vatan bellediği, kendi varlığına eş tuttuğu, tüm ulvi değerlere ev sahipliği yaptığına inandığı memleketinin istiklâli için zaten çok uzun süredir meşguldür.
İstiklâl Marşı gibi bir metin de ancak böylesi bir uzun süreye yayılan zihnî meşguliyetle, bütün şahsi yaşantısını, ailesini, maddi-manevi beklentilerini
unutacak kadar bu meseleyle dopdolu olan bir zihin tarafından yazılabilecektir. Bunu da Mehmed Âkif Ersoy gerçekleştirmiştir.
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İnsan ve değer, biri olmadan diğerini düşünemediğimiz bir kavram çiftidir. İnsanoğlunun bütün anlamlı faaliyetleri ve eylemleri ya bir değerden
kaynaklanır ya da bir değeri gerçekleştirmeye yöneliktir. Değerlerle ve değer
uğruna yaşamak, beşerin insan olma macerasıdır. İnsan, değer bilinci olan,
mukaddesleri olan varlıktır. Ya da tersinden söylenecek olursa, insandan değerler çıkarıldığında geriye kalan, tabiatın en vahşi yaratığıdır. İnsanı olgular
ve olaylar düzleminden, ülküler ve gayeler boyutuna değerler çıkarır ve ulvi
bir varlık hâline getirir. Değerler beşerî, insan yapan manevi bir transformatör
gibidir. İnsan değerleri olan, mukaddesi olan varlıktır. Bu değerler insandan
insana aktarılır. Öyle şahsiyetler ve eserler vardır ki onların varlığı, her temas
ve idrak edeni yeni baştan inşa eder. İşte Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı’mız da
bunun en güzel örnekleri arasındadır.
Âkif, bu dünyaya niçin gelmiş olduğunu bilmiş ve hayatı ile eserini birleyerek kıvam bulmuş bir abide şahsiyettir. Onun bütün tavır ve davranışlarında
temel ölçü hakikattir. “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı, / Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” düsturu onun için her nefeste idrak ve tatbik edilmesi gereken bir sünnet-i seniyye hükmündedir. Bunun için de derin bir idrak
ve bitmez tükenmez bir tecessüs ve gayret gereklidir. Âkif ’in hayatı ve asarı bu
tecessüs ve gayretin teşahhus etmiş hâlidir.
Âkif ’in kâmil bir şahsiyet olarak duygu ve düşünce dünyasının dayanışma içerisinde olduğunu, mütenasit, tesanütlü bir bütün olduğunu görüyoruz,
düşünüyoruz, hissediyoruz. Çünkü karşımızdaki insanın yılmayan, gayretli,
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ümitsizliğe kapılmayan kahraman bir tarafı var. Bu moral gücü nereden buluyor, nasıl buluyor? Mesela çoğu insan tereddüt ederken o hiç tereddüt etmeden
bir gecede Anadolu mücadelesine destek vermek için İstanbul’dan Anadolu’ya
geçiyor. Oğlunu da yanına alarak Millî Mücadele’ye katılıyor. Bu noktada “ben
nerede şehit olursam oğlum da orada şehit olsun” diyebilmiş olması hem kendini hem canından özge canını feda etmeye hazır bir ruh metaneti içinde olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnek olarak okunabilir. Bu hadisenin
ayrıca bir de din psikolojisi, iman psikolojisi açısından da irdelenmesi gerektiğini görüyoruz. Buradaki ruh metaneti, ruh dirayeti, ruh salabeti açıktır. Aksi
takdirde bu ruh, İstiklâl Marşı’na nasıl yansıyabilirdi? Yaşanmamış bir duygu
metne nasıl geçirilebilirdi? İstiklâl Marşı kafiye hesabı yapılarak yazılmış bir
metin değildir. İstiklâl Marşı, doğmuş bir metindir ve bu hayat bu marşı belki doğurmak için yaşanmış bir hayattır. Âkif ’in bütün hayatı İstiklâl Marşı’nı
yazmaya hazırlıktır. İstiklâl Marşı bütün bu hayatın şahidi ve gayesi gibi görünüyor. Benzetmek caizse; hayat hamlesinin en tam ve olgun ürününü insanı
yaratarak ortaya koymuş olması gibi Âkif ’in bütün hayatı da İstiklâl Marşı’nı
yazmak amacıyla yaşanmış ve onun için hazırlanılmış bir hayat gibi görünüyor. Bunu anlayabilmeli, fark edebilmeli bunu takdir edebilmeliyiz.
Bunun hem eğitim sahası için hem değerler eğitimi için hem de bir sosyal-psikolojik hakikat olarak idrak edilmesi lazımdır. Nasıl oluyor da bir insan
kendisini bütün bir milletin, bütün bir medeniyetin, bütün bir tarihin sembol
şahsiyeti ve sembol iradesi olmak için hazırlıyor? Hegel felsefesinde “Geist”ın
kendisini bir insanda açması gibi, Âkif ’in zihninde, gönlünde ve dilinde Türk
milletinin yüce değerleri kendisini açmıştır. Âkif ’in dile getirdiği şeyler sanki Türk milletinin kolektif bilinçaltıdır, Türk milletinin kolektif bir iradesi ve
idealidir. Bu bakımdan bu metnin herhangi bir güfte, herhangi bir şiir olarak
telakki edilmemesi gerekir.
Âkif ’in İstiklâl Marşı’nı yazabilmiş olması bütün hayatı boyunca bu ideal uğrunda yaşamış olmasıyla mümkün olmuştur. Âkif, İstiklâl Marşı’nı sanat göstereyim, bana şair desinler, ölümsüzlüğü elde edeyim, tarihe geçeyim,
konulan mükâfatı ben kazanayım diye yazmamıştır. Zaten mükâfat konulduğunda şiirini vermekten vazgeçmiştir. Dolayısıyla, benlik gösteren, benliğin
tuzaklarına düşen bir şair değil, benlikten geçerek varlık gösteren bir şahsiyet
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olarak yazmıştır İstiklâl Marşı’nı. Âkif ’in hayatının sufiyane bir hayat olduğunu söylemek mümkündür. Ancak böyle bir sufiyane hayatın bu kadar yüksek
idealleri kavramış, hissetmiş olması ve dile getirebilmiş olması söz konusudur.
Âkif böyle sufi meşrep bir insan olmuş olmasaydı, mala mülke düşkün, dünya
ikbalini gözeten bir insan olmuş olsaydı bu metni yazması da mümkün olamazdı. Kısacası Âkif, gerçek bir şahsiyettir. Fakat elbette bu şahsiyet boşlukta
oluşmuyor. Bu şahsiyet niyetle, iradeyle, gayretle oluşuyor. Dolayısıyla Âkif ’in
duyguları da burada gizlidir. Âkif, nefsi için bir duygu beslemiyor, şahsi bir
ikbal beklemiyor. Milletinin ve medeniyetinin idealleri onun da idealleridir.
Yani fenafilmillet ya da fenafiddin olmak, kendini milletinde, dininde ve medeniyetinde eritmiş olmak, orada yok olmuş ve orada dirilmiş olmak! Âkif ’i
tanımlamak için kullanılabilecek ifadelerdir. Bu çok yüksek bir karakterdir.
Hayatını nefsi için değil idealleri için yaşamıştır diyebiliriz. Âkif, bütün bir
tarihin yükünü sırtına yüklenebilmiş, bütün bir dinin ve medeniyetin yüklerini yüklenebilmiş bir insandır. Duygularını, düşüncelerini, değerlerini, inançlarını, imanını birlemiş bir insandır. Karşımızda bölünmüş bir şahsiyet yok.
Karşımızda bütünleşmiş, tamamlanmış, kâmil bir şahsiyet var ve bütün kâmil
şahsiyetlerde ortak olan husus o insanların birlik timsali olmalarıdır. Yani bir
tevhide, müşahhas bir şahsiyete bürünmüş olmalarıdır. Bu tevhidin temelinde
elbette İslam’ın tevhit inancına bağlı olmaları vardır. İslam medeniyetinin kâmilleri için konuşuyoruz. Âkif de İslam medeniyetinin kâmillerinden bir şahsiyettir. Onda ruhla bedenin, madde ile mananın, ilimle irfanın, hatta dünya
ve ukbanın birlenmesi söz konusudur. Bunu başka türlü izah etmek mümkün
değildir. Yaşarken hayatını ölüm gerçeği karşısında yaşamak ve ölürken de ölümün bir hayat olduğunu bilerek nefsini feda edebilmek, İslam medeniyetinin
kahraman şahsiyetlerinin hayatlarında gördüğümüz yaşama biçimidir. Bunun
temeline inildiğinde, hakikat ve adalet duygusunun insana egemen olduğu bir
hayat görürüz.
Âkif, “sözüm gerekirse odun gibi olsun, ama doğru olsun” diyen bir sanatkârdır ve bu tarafıyla da eleştirilmiştir. Onun süslü ifadeler kullanmıyor
olması, edebiyatla şiirle bir hakikat arayışı içine girmiş olmasından kaynaklanır. Onun düz yazılarında anlattığı, resmettiği hakikatle şiirlerinde resmettiği hakikat bir ve aynı hakikattir. Aksi takdirde şair şahsiyetiyle anlattıkları ile
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dinî ya da manevi hassasiyetle anlattıklarında başka başka dünyalar kurması
gerekirdi. Âkif ’te böyle bir ikilik yoktur, orada da bir birlik vardır. Düz yazılarında, derslerinde, edebiyat derslerinde, Sebilürreşâd’da, Sıratımüstakîm’de
ne yazdıysa Safahat’ında da onu yazmıştır. Üstelik “ne yazdımsa onu yaşadım;
ne yaşadımsa onu yazdım” demiştir. Bu da bütünlüklü bir şahsiyetle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Böyle bir şahsiyet olarak Âkif, tüm bu yazdıklarıyla bir mücadele insanıdır. Aslında belki duygu olarak böyle bir mücadeleyi seçmeyebilirdi. Zira yazdığı şiirlerin mana derinliğinden anlaşılıyor
ki; kendisini aşk ve vecd içerisinde unutmayı, terk etmeyi de seçebilirdi. Ama
şartlar buna imkân vermemiştir. Âkif ’in tercih edebileceği mistik, metafizik,
deruni, tasavvufi, sufiyane hayat, zühd ve takva hayatı, mükaşefe hayatı onun
için bir lüks olmuştur. Çünkü memleket yanmaktadır. Memleket yanarken
onun inzivaya çekilip manevi, mistik ve metafizik bir hayatı yaşaması mümkün olmamıştır. Belki memleket çok daha sağ salim olsaydı böyle bir hayatı
arzu edebilirdi. Çünkü onun ne kadar feragat ehli olduğunu, fedakârlık ehli
oluğunu görüyoruz. Böyle bir insanın kendi kabuğuna çekilerek bir vecd hayatı yaşamayı tercih etmesi mümkündür, lakin memleketin mukadderatı buna
izin vermemiştir ve o bir aksiyon adamı olarak yaşamak durumunda kalmıştır.
Bu mânâda bir iman insanıdır. Mistiklik genellikle kendi kabuğuna çekilmek,
uzlete çekilmek ve o uzlette kendi kişisel ikbalini ya da manevi aydınlanmasını oluşturma gayreti gibi anlaşılır. Oysa Âkif ’te gördüğümüz mistiklik; millet,
medeniyet, devlet ve din adına gerekli aksiyonu yerine getirmek şeklinde tezahür etmiştir. Çünkü Âkif tüm yaptıklarını ve yazdıklarını bir ibadet olarak
yaşıyor. Böyle bir insanın bütün hareketleri ibadet hâline geliyor. Mistik insan,
nasıl ki Allah’la beraberse, nasıl o mistiğe bir Allah adamı diyeceksek, o her an
zikir hâlinde, her an ibadet hâlinde, her an Hakk’la nefes alıp veriyor ise; Âkif
de Millî Mücadele’yi Hakk’ın rızası uğrunda, her an Hakk’la münasebet olarak
görüyor, yaşıyor. Dolayısıyla bu yaşantı hem dinî hem millî bir zirve hayat anlamına geliyor. O yüzden Âkif ’in dinî olanla millî olanı ve insani olanı birlemiş
olduğunu söyleyebiliriz. Âkif ’te millî olan ile manevi olan birlenmiştir. Bunlar
birbirinden farklı şeyler değildir, çünkü bu millet İslam’ın son ordusudur. Buradaki vecd hâlini anlayabiliyoruz ve bu noktada istiklâlin, hürriyetin yaşanması ibadet hâline geliyor.
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Hürriyet ve istiklâl en yüksek değerdir. Zira diğer bütün değerlerin yaşanması bunlara bağlıdır. Esaret altında insanın millî ve manevi varlığını koruması ve tahakkuk ettirmesi mümkün değildir. Hatta temel biyolojik düzeyden bir hayatın bile sürdürülebilmesi muhaldir. Millî Mücadele’yi muzaffer
kılan temel umdelerden olan “ya istiklâl ya ölüm” iradesi bir varoluş imkânı
ve kudretidir. Esir olmaktansa hürriyet ve istiklâl uğrunda candan, canandan
geçmek, yüce değerler için benlikten feragat etmek, vatanın istiklâlini temin
eylemiştir. Tabir caiz ise vatanın istiklâli, fenafil vatan olmakla tecelli etmiştir.
Vatan ve istiklâl uğrunda şehadet şerbetini içenler bekabillah mertebesine nail
olmuşlardır. Âkif bu duygu ve düşünce ile; “Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden
makber / Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber” demiş olmalıdır.
İstikâl Marşı “hürriyet” ve “istiklâl” bakımından incelendiğinde, meselenin iki boyutu olduğu görülür. Hem bireysel bir insan varlığının hürriyeti söz
konusudur, hem de bütün bir milletin ve bütün bir vatanın, hatta bütün bir
alem-i İslam’ın istiklâli söz konusudur. Âkif bunları birbirinden ayrı düşünmez. Yani bir yandan insanın hürriyetini tasdik eder, hürriyeti en yüksek değer
olarak görür ve öte taraftan vatanın, bayrağın ve devletin istiklâlini gözetir.
Kendisini milletin müşahhas bir evladı olarak ya da bir sembol şahsiyeti
olarak ya da bütün bir milletin sorumluluğunu yüklenmiş, mesul kişisi olarak
görür ve “sahipsiz vatanın batması haktır / Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” der. Yani sorumluluğunu üzerine al, vatanına sahip çık dediğini
görüyoruz. Aynı şekilde; yazıktır, çiğnetme, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor. Yani “irade beyan et, sorumluluğunu al, insan olma onurunu,
Müslüman olma haysiyetini idrak et, mücadeleni yap ve neticede de istiklâlini
elde et” diyor.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” ne demektir? Bu, Türk
milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altına girmemiş olmasına bir
atıftır. Burada derin bir tarih bilinci vardır, burada derin bir millî ideal, millî
mefkûre vardır. Yani ezelden beridir hür yaşamış ve ebede kadar, kıyamete kadar hür yaşama azminde olan bir milletin ifadesi vardır.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. / Hangi çılgın bana zincir
vuracakmış? Şaşarım! / Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; / Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
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Bu, esaret kabul edilemez, esir olmaktansa hürriyet uğrunda şehit olmak
yeğdir bilincidir. Bu bilinç işte insanı reşit kılar, insanın istiklâlinin önünü açar
ve dolayısıyla istiklâlin de hak edilmiş bir istiklâl olduğunu gösterir. Ama biz
bunu hazır olarak bulduk, bunun anlamına, manasına nüfuz etmek için özel bir
gayret sarf etmemiz gerekiyor. Daha 1926’larda Hayat Mecmuası’nda, Âkif ’in
de hayatını romanlaştırmış olan Mehmet Emin Erişirgil, Gençliği Bekleyen
Tehlike diyerek bunu anlatıyor. Yani istiklâlin önümüzde hazır olarak bulunmuş olması, onun anlamının kavranamamış olması ve mefkûresizlik tehlikesi
olduğundan bahsediyor. O, tehlikenin adını böyle koyuyor; Gençliği Bekleyen
Büyük Tehlike: Mefkûresizlik! Yani bir idealinin olmaması, bir değerler nizamına tabi olmamak. Değerlere tabi olmayınca neyle yaşar insan? Gündelik bir
hayat yaşar. Oysa Âkif tüm eserlerinde gündelik olanı aşan değerlerden bahseder. Mefkûresizliğin bir tehlike olmaması için belki de Âkif ’in “Sen şehit
oğlusun incitme yazıktır atanı” ifadesini tam manasıyla kavramak gerekir.
Âkif ’in sanatını da, tefekkürünü de kuran, oluşturucu kavramların içerisinde şehitlik, şehadet ve şahitlik vardır. Âkif ’in düşüncelerini özetleyecek üç
anahtar kavramdan bir tanesi hürriyet, bir diğeri istiklâl, diğeri de şehadettir.
Şehadet aynı zamanda bir insanın İslam’a girerken dille ikrar, kalp ile tasdik
anında ulaşmış olduğu söz ve bilinç durumudur. Bir de bunun hayat boyunca yaşanması ve hayatının kendi imanına şahit kılınması vardır. Yani kendi
kendine şahitlik etmek, kendi kendine şehadet etmek diye bir bilinç düzeyi,
hayat düzeyi vardır ki Âkif ’in hayatı da bu anlamda bir şehadettir ve söz ile
ikrar edilenin hayat ile tasdik edilmesi ne kadar yüksek bir seciyedir. Gerçek
manasıyla İslam olmak, gerçek manasıyla mümin olmak söz ile ikrar edilmiş
olanın hayat ile tasdik edilmesidir. Bu nedenle Hakk ve hakikat Âkif için sadece birer kavram değildir. İnsan olmanın idrak ve tahakkuk ettirildiği en yüksek
kavrayış alanıdır. Bu idrak ve kavrayış, dini de dünyayı da hakikati ile bilme
iştiyakı uyandırmaktadır. Dinin hakikatine ulaşmak için Kur’an ve sünnetin
özünün kavranması, dine sızmış olan hurafelerin ayıklanması gerekmektedir.
Aynı şekilde dünya işlerinde de hakikatin aranması, İslam ahlakının hâkim
kılınması gerekmektedir. Böylece hakikat arayışı ve ona tabi oluş, gayret ve
cesaretle birleştiğinde terakki ve tekâmül yoluna girilmiş olur. Çünkü mümine
ümitsizlik yasaktır.
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“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakkın / Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın” ifadelerini sarf ettiren mutmain ruh hâli “Allah var gam yok”
şeklinde ifade edilen hikmetin bir tezahürüdür. Âkif, ümitsizliğe kapılmadan
gayret etmeyi aziz bilir ve bunu mümkün olan en geniş anlamda kavramak
gerekir. Çünkü insan yeryüzünde halifetullah makamındadır. Bu yüzden insana yakışan en şerefli işlerle uğraşmalı ve hem kendisini hem de toplumunu
reşit kılmanın yollarını aramalıdır. Bunun en kestirme ve kesin yolu insanın
hakikat muhibbi ve talibi olabilmesidir. Hakikat hem asıl varlık hem de onun
hakkında doğru ve sahih bilgi demektir. Bilmek ve sevmek karşılıklıdır. Hakikate duyulan sevgi ve iştiyak ona yaklaşmayı, yaklaşmak pay almayı, pay almak
kemale doğru yürümeyi ve yaklaşmayı getirir. Âkif medeniyetimizin yükseliş
devirlerinde bu idrakin ve ahlakın hâkim olduğunu düşünür.
İstiklâl Marşı’nın “korkma” diye başlıyor olmasını çok doğu tefsir etmek
gerekir. Bu bir hakikatin idrak edilmiş, ifade edilmiş hâlidir. Çünkü bu sözler
şiir yazma merakıyla ve kafiye bulma endişesiyle yazılmış değildir. İmanla yazılmıştır. Eğer, bu metnin imanla yazılmış bir metin olduğunu fark edebilirsek,
hakikatleri dile getirdiğini de anlayabiliriz. İstiklâl Marşı ile Kur’an-ı Kerim’de
ve Hz. Peygamber’in sünnetinde olanların, hadislerde söylenenlerin bir ve bütün olduğunu teslim etmek gerekir. İstiklâl Marşı’nın aslında bir tarz tefsir olduğu da söylenebilir çünkü orada dinî hakikatten gayrı bir şey yoktur. İstiklâl
Marşı, psikolojik savunma mekanizmasıyla üretilmiş bir metin ya da sadece
orduyu, askerî şevke getirmek için yazılmış bir propaganda metni değildir.
İstiklâl Marşı baştan sona medeniyet değerlerini konu almaktadır. Hak,
hürriyet ve istiklâl şuuru ve talebi; cesareti, gayreti, dirayeti beraberinde getirir.
Bu değerler ise insanı değiştiren ve dönüştüren değerlerdir. İstiklâl Marşı da,
Âkif ’in tüm eserleri de, Âkif ’in hayatı da yabancılaşmamak için bir mücadeledir. İnsanlığa ve kendine yabancılaşmamak için. İnsanın çaresizlik karşısında,
kendinden maddi olarak güçlü bir düşman karşısında ne yapması gerektiğini,
nasıl ayakta kalabileceğini anlatıyor. Zihninde kurmuş olduğu insanı yaşatan
o medeniyetin hangi idealler uğruna, değerler uğruna kurulabileceğini ve yaşatılabileceğini anlatıyor.
Sadece teknik ve güç ile azgınlaşmış olan medeniyetin tek dişi kalmış
bir canavar olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Onun zihnindeki medeniyetin
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mutlaka değerlerle kaim ve daim olması söz konusudur. Medeniyetin içinden
değerleri çıkardığında geriye bir canavar kalıyor. Tıpkı insan bedeninden ruhu
çıkardığında geriye bir cesedin kalması gibi. Demek ki yabancılaşmamak için,
yaşayan bir ölü hâline dönüşmemek için insanın da, vatanın da, medeniyetin
de birlenmesi lazımdır. İnsanın ruh ve beden olarak birlenmesi, vatanın madde ve mana olarak birlenmesi, aynı şekilde medeniyetin de hem değerlerle hem
de maddi organizasyonla birlenmesi gerekiyor. Bu birlenmenin yapılamadığı durumda insan bunalıma giriyor. Bu birlenmenin yapılamadığı durumda
medeniyet krize giriyor. Bu birlenmenin yapılamadığı durumda yabancılaşma
ortaya çıkıyor. Yabancılaşma insanın fıtratına yabancılaşmakla başlıyor. İnsan,
fıtratına döndüğünde, fıtratına tabi olduğunda, ona baş eğdiğinde bir şahsiyete
dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki tabi olmak ve baş eğmek bir pasifizm değil
tam tersine insanın kendisini bilmesi, bulması ve olması durumuna karşılık
geliyor.
Âkif ’in eserlerinde bu vatanla asli vatanın birlenmesi de söz konusudur.
“Hubbü’l vatan minel iman” ifadesinin hikmetinden hareketle, eğer bu vatana
sahipseniz öteki vatanı, asli vatanı sevme ve özleme imkânınız olduğu söylenebilir. Eğer bu vatanda hür ve bağımsızsanız asli vatan için anlamlı bir varoluş
gerçekleştirme şansınız olabilir. Esirken ruhunuzu ikmal edemezsiniz. Esirken
tekâmül edemezsiniz. Esirken kâmil bir insan olamazsınız. Onun için istiklâlinizin, hürriyetinizin olması lazım ki kendi kemalinizi bulasınız ve onun için
gayret sarf edesiniz. Dolayısıyla vatan sevgisi hem dini, hem millî, hem insani
bir gerçeklik zeminidir. Vatan bizim kendimiz olma imkânımız ve zeminimizdir. Asli vatana layık olabilmek bu vatanda gerçekleşen bir şeydir. Bu vatan
yoksa tehlikedeyse asli vatanın kazanılması diye bir şey söz konusu değildir.
Çünkü bu vatanda ne yaparsak orada onu göreceğiz. Burada görmediğimiz
bir şeyi orada görmeyeceğiz. Burada hak etmediğimiz bir şeye orada sahip olmayacağız. Bu vatanda hak etmek gerekecek. Bu vatanda hak etmek için de
bu vatanın hür ve müstakil olması lazımdır, bu vatanın mamur olması, zelil
olmaması, izmihlale uğramaması lazımdır. Bu vatanda birlik olamazsak orada
da birlik olamayız demektir. Âkif bunları çok yüksek bir bilinçle ve imanla
söylüyor. Hakikate açık ve hakikatten ilhamını alarak, oradan cesaret alarak,
ilmini oraya yaslayarak yazdığı için de bu kadar net ifade edebiliyor.
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Vatanın olmadığı hiçbir durumda insan olarak varlığımızı tahakkuk ettirmek imkânı yoktur. Âkif bunu çok iyi biliyor. O yüzden “sana yok, ırkıma
yok izmihlal” diyebiliyor. Âkif ırkçı bir insan değildir, herhangi bir ırkla, kavmiyetle övünen bir insan değildir. Hatta dinen kavmiyetçiliğin menedilmiş olduğunu da en iyi bilen insanlardan biridir. Hem Kur’an mealinden hem Kur’an
tefsirinden, hem almış olduğu İslami ilimlerden; İslamiyet’te kavmiyetçiliğin
olmadığını, kavimle tefahür etmenin, övünmenin men edilmiş olduğunu bilen bir insandır. Ama “ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal”, “Hakkıdır hür
yaşamış bayrağımın hürriyet / Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl” diyebiliyor. Bunu çok temiz, berrak, arı duru bir şekilde idrak etmek ve oradaki
ırk kavramının milleti ve medeniyeti ima ettiğini kavramak durumundayız.
Hatta oradaki ırk kavramıyla bütün bir Türk ve İslam dünyasını birlediğini de
düşünebilmeliyiz. O sadece bir İslam şairi değildir, aynı zamanda bu milletin
şairidir. Âkif ’te milletin şairi, millî şair olmakla İslam şairi olmak arasında bir
tefrika yoktur. Dinî olanla millî olanın birlendiği bir bilinçten bahsediyoruz. O
yüzden Âkif ’in bu birleyen tavrını anlamak durumundayız.
Âkif her şeyden önce bir İslam âlimidir. İslam şairi olmanın yanı sıra bir
İslam âlimidir. Çok küçük yaşlarda geleneksel olarak dört yaşında iken Kur’an
hıfzetmeye başlıyor. Babası Fatih Medresesinde müderris ve ilk öğretmeni de
babası ve daha sonra babasının arkadaşlarından derin bir tahsil aldığını, eğitim öğretim gördüğünü kaynaklar zikrediyorlar.
Demek ki Âkif ’in daha içine doğmuş olduğu evin manevi hayatından itibaren İslam ortamında, Kur’an ortamında yetiştiğini, yaşadığını görüyoruz.
Dolayısıyla Âkif için Kur’an, bir oryantalistin Kur’an öğrenmesi, İslami ilimleri
öğrenmesi gibi bir mesele değil. Âkif için Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler bir
iklimdir. Onun içinde nefes aldığı, soluduğu bir iklim, bir ortam ve o, buna çok
erken yaşlarda dâhil oluyor. Onun anlam dünyası, duygu ve değer dünyası bu
iklim içerisinde şekilleniyor. Merkezinde mutlak varlığın olduğu bu iklimde
onun anlam, duygu, değer ve tefekkür dünyası yeşeriyor. Onun mutlak varlığın
adil olduğuna inandığını ve Allah’ın sıfatlarını anladığını, kavradığını eserlerinde hemen fark edebiliriz. Âkif ’in ilim adına, ilmin kutsalla, mutlak olanla
ilişkisini kurmak açısından bu kavrayış çok önemlidir. İslam ilim tasnifini hemen hatırlayacak olursak akli ilimler ve nakli ilimler olmak üzere ilim, insana
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iki kanaldan geliyor ve bu iki kanal arasında bir irtibatsızlık, bir çatışma, bir
çelişki de söz konusu değil ve Âkif bunu çok net bir şekilde kavrıyor.
Âkif ’in eğitim hayatını değerlendirmeye devam edecek olursak, Mülkiye
Mektebine yazıldığını görüyoruz. Daha sonra Baytar Mektebine devam etmek
zorunda kalıyor. Orada fen eğitimi alıyor ve işte bu noktada Âkif ’in zihninde
ve gönlünde; fen, biyoloji, veterinerlik eğitimiyle dinî ilimler arasında kurmuş
olduğu bütünlük bizim medeniyetimizin bugün dahi fark emek zorunda olduğu, muhtaç olduğu bir bütünlüktür. Çünkü bizim medeniyet krizimiz bu
bütünlüğü kavrayamamış olmaktan ya da bu bütünlüğün gerektiği gibi felsefi
şuuruna ulaşamamış olmaktan kaynaklanıyor.
İşte Âkif ’in, aynı zamanda bütün öteki vasıflarının yanı sıra akıl ve iman
arasında, ilimle irfan arasında, ruhla beden arasında kurmuş olduğu birliği ve
bütünlüğü fark etmek gerekir ki buradan gerçek manasıyla bir birlik medeniyeti, gerçek manasıyla bütünleşmiş bir toplum idealine ulaşmak mümkün
olsun. Yani hâlâ bize ilham vermeye ve anlaşılması gereken hususiyetler sunmaya devam ediyor. Âkif bitmiş, tamamlanmış, eskimiş bir tefekkürün sahibi değildir. Hem İstiklâl Marşı’mız hem Âkif ’in bırakmış olduğu entelektüel,
manevi, felsefi, dinî miras her fırsatta anlaşılmaya, açılmaya, şerh edilmeye
muhtaç bir mirastır.
İstiklâl Marşı bir kurucu metindir. Bu sadece istiklâlimizi kuran, yaşatan,
temellendiren bir metin değil; aynı zamanda bizim millî varoluşumuzu da anlatan ve koruyan bir metindir. Bu idrak edildikçe görülecektir ki Türkler tarih
boyunca hep bir ideal uğruna yaşamışlardır ve bu ideal de bir emperyalizm,
bir sömürgecilik, bir yok etme ideali olmamıştır. Bu ideal, Hakk’ın hakikatinin yeryüzünde hâkim kılınması ideali olmuştur. Burada nefis yoktur, nefisten feragat vardır. Burada kendi varlığını millet varlığında ve mutlak varlıkta
eritmek vardır ve kendi hayat gayeni onun gayesiyle birlemek vardır. Bu çok
yüksek bir meziyet, çok yüksek bir idealdir.
İstiklâl Marşı dikkatli okunursa görülecektir ki orada bir ‘öteki’ yoktur.
“Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var” ifadesindeki çelik zırhlı duvara ya da medeniyet denilen tek
dişi kalmış canavara mutlak manada ‘öteki’ demiyor ve onu mutlak manada
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bir düşman ilan etmiyor. Onların ortadan kaldırılması, yok edilmesi gibi bir
birincil gaye de gütmüyor. Birincil gaye, kendimizi ıslah etmek, kendimizi ilâyı kelimetullah uğruna yüceltmek, Hakk’ın rızasını kazanacak bir bilince yükselmektir. Âkif, İstiklâl Marşı’mızda ötekileştirici bir metin ortaya koymuyor;
birleştirici, bütünleştirici bir mefkûre ortaya koyuyor. Ahlaki bir medeniyet
projesi teklif ediyor. Âkif burada hürriyetin, istiklâlin hak edilmiş olmasının
sürurunu yaşamaya davet ediyor. İstiklâlin bile hak edilmiş olmasını niyaz ediyor. Yani “ya Rabbim, bizi hürriyet ve istiklâlden mahrum bırakma, ama bu
hürriyet ve istiklâlin de hak edilmiş olmasını nasip et” diyor. Bize helalinden
bir istiklâl, helalinden bir hürriyet ver demiş oluyor. Buradan dinamik, aktif
bir gayret ve ümit felsefesi türetiyor. Âkif bir pesimizm, bir kötümserlik telkin
etmiyor. Bir pasifizm de telkin etmiyor. Tam tersine gelecekten ümitvar olmak,
Hakk’ın yardımından, inayetinden şüphe duymamak ve gayretten de geri kalmamayı tavsiye ediyor.
Âkif ölçüyü aşkın, müteal, Hakk ve hakikat olarak koyuyor. Ölçünün
Hakk ve hakikat olduğu yerde O’na iman, O’na sadakat ve O’nun rızasını kazanmaktan daha yüce bir varoluş biçimi de tasavvur edilemiyor. Hiçbir şeyi
beşerî ölçülerle tartmıyor Âkif; ilahi ölçüyle, hakiki ölçüyle tartıyor ve onun
için de hak edilmiş bir hayat, hak edilmiş bir hürriyet, hak edilmiş bir istiklâl tasavvuru var. Zira ona göre Hakk, en yüksek varlıktır, bizatihi varlıktır.
Hakk’tan gayrı olan her şey bigayrihi varlıktır. Hak’tan gayrı olan her şey varlığını Hakk’tan alır, ama Hakk’ın varlığı kendindendir. Hak, zorunlu varlıktır,
mutlak varlıktır. Hakk’tan gayrı olan varlıklar, varlıklarını o zorunlu varlıktan
alırlar ve hak aynı zamanda bir hukuki terimdir. Kişinin payına düşen şeydir,
kişinin hak ettiği şeydir. Kişinin hak ettiği şeyi alması adalet, adaleti tesis etme
mekanizması da hukuktur. Burada gerçek varlık, gerçek varlığın nizamı ve o
nizama uygun hareket etmek birlenmiştir.
Gerçek varlık, mutlak varlık, o mutlak varlığın evrene koymuş olduğu nizam ve o nizama uygun hareket eden insan Hakk’ın rızasına uygun iş yapmış
demektir. Ölçüyü böyle koyduğunuz zaman yeryüzünde ne kin kalır ne kibir
ne zulüm kalır.
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Giriş
İstiklâl, fikren ve fiilen hiçbir konuda, kendinden başka bir güce bağımlı
olmamak, yani davranış, karar alma, tutum, girişimde bulunma gibi konularda herhangi bir gücün etkisinde kalmadan hareket edebilme, müstakil, hür ve
özerk olmadır. İstiklâl kavramı, daha çok siyaset ve devlet felsefeleriyle devletin yapısından söz edilirken rastlanan bir kavramdır.
Siyasi anlamda istiklâl sahibi olan devletler iç işleri, dış politika, ekonomik
ve kültürel bakımdan tam bağımsız oldukları halde, bahsi geçen kurumlarda
istiklâli olmayan devletler, her bakımdan başkalarına bağımlıdırlar. İstiklâl sahibi olmayan devletler, belki görünüşte bir devlet yapısına sahiptirler ama kendi kaderlerini belirleme hakları bulunmamaktadır. Rüzgârın önündeki yaprak
gibi sürüklenip giderler. Oysa istiklâl sahibi devletler, uluslararası anlaşmalar
ve devletlerarası hukuka bağlılıkları dışında hiçbir güce bağlı olmayıp müstakildirler. Kendi kaderlerini kendileri belirleme yetki ve güçleri vardır. İşte
Türk milleti de tarih sahnesine çıktığı zamandan bu yana istiklâl aşığı bir millet olarak bağımsızlığa çok büyük önem vermiş, istiklâlini ve ona bağlı bütün
değerlerini kutsal bilmiş ve el üstünde tutmuş, istiklâli tehlikeye düştüğü anda
ölümden korkmadan mücadele etmiş ve ne pahasına olursa olsun bağımsızlığını korumuştur.
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Milletimizin istiklâle bu derece önem vermesinin temel felsefesi, 1924
anayasasının 68. maddesinde bulunan “Her Türk hür doğar, hür yaşar” ifadesinde anlamını bulmaktadır. Bu ifade, Türk milletinin yaşama felsefesinin temelinde, istiklâlin ve başka bir milletin boyunduruğuna girmeme anlayışının
bulunduğunu göstermektedir. Türk milleti, istiklâle ve hürriyete âdeta âşıktır.
Bunu tarihimizin başlangıcından itibaren görmemiz mümkündür. Milletimizde istiklâl düşüncesi öylesine üst seviyede cereyan etmiştir ki vatan şairimiz
Namık Kemal, bu aşkı,
“Ne efsunkâr imişsin ah, ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten”
mısralarıyla, Türk milletinin istiklâlin büyüsüne kapılmasını ve bizzat istiklâlin bağımlısı oluşunu dile getirmiştir. İstiklâl sevdamızdır ki Türk milletinin
tarih boyunca müstakil olma, asla boyun eğmeme ve kendinden başka güçlerin kontrolüne girmeme anlayışını hep ön planda tutmasına neden olmuştur.
İstiklâlin Kaynağı
Türk kültür tarihine bakıldığında sosyal yapının temelinde ailenin bulunduğu görülür. Aile yapısı ne kadar güçlü olursa, toplum ve devlet de o kadar
güçlü olur. Aile bireyleri arasındaki dayanışma, daha büyük ölçekte millî birlik
ve beraberliği ortaya çıkarmakta, milletin düzenli bir teşkilat oluşturmasıyla
da il yani devlet meydana gelmektedir. Türk kültüründe devlet, siyasi bakımdan müstakil, muntazam teşkilatlanmış millet anlamını ifade eder. Bu teşkilatlanmada toprak bütünlüğü, yani ülke veya vatan, istiklâl1 millet ve tabii ki
uyulması gereken kurallar (hukuk ve ahlak) ön plana çıkmaktadır. Türk devlet
yapısında bu dört kavram çok önemli olup bunlar arasında istiklâl, Türk’ün
tarih sahnesinde bulunduğu ilk devirlerden beri bir kolektif şuur olarak Türk
1

Eski Türkçede istiklâl, oksızlık kavramıyla karşılanmaktaydı. Ok ya da ök, anne anlamında olup
oksız ya da öksüz, annesiz kalmak anlamına gelirdi. Günümüzde de öksüz, annesi ölmüş çocuklar
için kullanılmaya devam etmektedir. Annesi hayatta olan çocuk, annesine bağlıdır ve annesinin
güdümündedir. Annesi vefat edince öksüz olur; yani annesinden bağımsız hale gelerek kendi başına ve
kendi isteklerine göre hareket eder. Bundan dolayı öksüzlük ya da oksızlık, müstakil olmak, bağımsız
hareket edebilmek anlamlarını ifade eder (Kafesoğlu, 2003: 233-235).
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devlet geleneğinin hem devlet idarecilerinde hem de bizzat Türk halkında istenen, arzu edilen yüce bir duygu olarak öne çıkmaktadır. Aile birliğinin üst
düzeyde olduğu Türk toplumunda bunun bir devamı olarak millî birlik ve beraberlik de tarih boyunca hep en üst düzeyde olmuştur. Nasıl ki aile ekonomik
bakımdan başkalarına bağımlı olmadığında istediği gibi hareket edebiliyorsa, devlet de siyasi, ekonomik, kültürel, iç ve dış işleri bakımından başka bir
devlete ya da güce bağlı olmadığında devletin yöneticileri halkının isteklerine
yer verebilir, devleti, devletin kendi menfaatleri doğrultusunda yönetebilir ve
menfaatlere aykırı durumlarda dış güçlere karşı çıkabilir.
Türk tarihinde milletimizin en önem verdiği husus, istiklâldir. Ancak tarihimizin bazı dönemlerinde görüldüğü gibi Türk’ün istiklâlini elinden almaya
yönelik pek çok teşebbüs olmuştur. İstiklâli koruyucu en önemli mekanizma,
halkın bizzat kendisidir. Millet, kendi istiklâline sahip çıkarsa elde tutulur; sahip çıkmadığında elden kaçıp gider. Bu bakımdan millî birlik ve beraberlik
oldukça önemlidir ve devam ettiği müddetçe istiklâlimiz güvendedir. Millî
birlik ve beraberlik, aynı zamanda devletin gücüyle de orantılıdır. Millî birliğin zayıfladığı ve istiklâlini kaybedecek duruma geldiği zamanlarda devlet de
zayıflar; bu bakımdan Türk milleti, millî birlik ve beraberlik içerisinde hareket
ettiği müddetçe istiklâlini de devam ettirmiştir. Tarihimizin her döneminde
Türk milleti, millî birliğimize, yani istiklâlimize kastedenlere karşı önemli mücadeleler vermiş, kendi içinde yeniden yapılanmış, bir kahraman önderliğinde
istiklâlini yeniden ve çok süratle kazanma başarısını göstermiş ve tarih, istiklâlimizi koruma ve elimizde tutma mücadelelerine pek çok kez tanık olmuştur.
Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamasının temel sebebi, bizzat Türk halkının istiklâli istemesinde ve ona sevdalı olmasında bulunmaktadır.
Birkaç örnekle bunu açıklığa kavuşturmak isabetli olacaktır. Asya Hun
Devleti kağanı Mete Han, M. Ö. 209 yılında tahta çıktığında komşusu Tunguzlar vergi olarak bazı şeyler istemiştir. Bu isteklere milletini korumak adına
fazla itiraz etmezken bunlara ilaveten toprak da istemeleri üzerine bu isteğe
karşı çok sert bir tavır almış ve devlet meclisinde toprağın kaybedilmesinin istiklâlin kaybedilmesi anlamını taşıdığını belirten bir konuşma yapmıştır. Toprağın milletine ait olduğunu ve onu korumakla bizzat yükümlü bulunduğunu
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ifade etmiştir. Çünkü Türk devlet geleneğinde ülke toprağı, siyasi istiklâl fikri
ile beraber bulunmaktadır. Ecdadımız, hür ve müstakil yaşayabildiği, bayrağının her an dalgalandığı toprağı vatan saymış ve bunu korumak için de canını
vermekten çekinmemiştir.
Bu anlayışı yine M. Ö. 55 yılında Asya Hun Devlet Meclisinde yapılan
şu konuşmadan anlamak mümkündür: “Cesarete karşı hayranlık duymak ve
tâbiiyeti yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan, toprakla
birlikte devraldığımız istiklâlimizi feda edemeyiz. Mücadele edecek savaşçılarımız hâlâ mevcut iken devletimizi korumalıyız” (Kafesoğlu, 2003: 234).
Ancak bazen mücadele edecek savaşçılar da kalmayabilir. Birinci Göktürk
Devleti, Çin’in entrikalarıyla millî birlik, beraberlik ve istiklâlini kaybetmiş,
bir kısım iç çekişmeler sonucunda yıkılmış, Çin Devleti’nin istilasına uğrayarak ordusu dağıtılmış ve bir müddet Çin’in boyunduruğunda kalmıştır. Bu
durumdan duyulan rahatsızlık sonucunda, vatanını çok seven Kürşad ve 39
arkadaşı, Türk milletini bu esaretten kurtarmak için gönül ve güç birliği içinde
Çin İmparatorunu esir alıp bir ayaklanmayla esaretten kurtulmayı planlamışlardır. Ancak o gece yağmur yağdığı için hükümdar saray dışına çıkmayınca,
ani bir kararla sarayı basmışlar, fakat binlerce muhafızla baş edemeyeceklerini
anlayınca saray ahırındaki atlara binerek mücadeleye dışarıda devam etmişler,
etrafları sarılmasına rağmen kahramanca çarpışan kırk yiğidin hepsi sonuçta
şehit edilmiştir.2 Ama bu cesaret örneği, Çin esaretindeki bütün Türk illerinde
karşı konulması zor bir istiklâl rüzgârı estirmiş ve bir müddet sonra Türk milleti 2. Göktürk Devleti’ni kurarak istiklâlini yeniden ilan etmiştir (Atsız, 2019).
Bu düşünce sadece siyasi anlamda değil, din tercihinde bile kendini göstermiştir. Nitekim 2. Göktürk Devleti zamanında bir grup Budist rahip, Bilge
Kağan’a, Budist mabedi açma teklifiyle geldiklerinde, Bilge Kağan ve Tonyukuk, bu isteğe izin vermemişlerdir. Böyle bir girişimin, Türkler arasında da
Budizmin yayılmasına neden olacağını, Budist inancında et yemenin bulunmadığını ve bu durumun gerçekleşmesi halinde Türklerin zayıflayarak Çin’in
2

Geleneksel Türk dininde vatan uğrunda can feda edenlerin kutsal ölüler olduğu inancı bulunmakta
ve bu uğurda ölenlerin uçmağa vardığına inanılmaktaydı. Bu inanç, İslam dininde de bulunduğu için,
milletimizin müslüman olmadan önceki vatan uğruna ölmeleri ne de şehit kavramını kullanmanın
uygun olduğunu düşünerek bu terimi tercih ettik (Turan, 1978: 227).
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boyunduruğuna girip istiklâlin elden gidebileceğini düşündürtmüş ve bu istek
reddedilmiştir.
Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce, Hıristiyanlık ve Yahudilik mensuplarından da bu dinlere girme teklifi almışlar, fakat mevcut inançları olan
Gök Tanrı inancına uygun olmayan bu dinleri bir-iki boy dışında kabul eden
olmamıştı. Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın “bir yanağına vurana öbür yanağını da
çevir!” ifadesi, bir içe dönüklük anlamı taşır. Bu da Türklerin hareketli hayat
tarzına uygun değildir. Nitekim Bulgar, Macar, Kuman, Kıpçak ve Peçenek gibi
Türk boyları Hıristiyanlığı kabul etmişler ve bu inancın kültürünü de benimseyip dillerini, törelerini, kısacası istiklâllerini kaybederek Türklüklerini de
unutmuşlardır. Oysa 8. yüzyıldan itibaren İslamiyet’le karşılaşan Türkler gerek
inanç benzerliği gerekse İslamiyet’in hayat anlayışının Türk kültür hayatına
uygun öneriler ve fikirlerinden etkilenmişler, önce küçük gruplar halinde 10.
asırda ise kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu benzerlikler arasında İslamiyet’in “vatan sevgisi imandandır” anlayışını getirmesi, vatan uğrunda
savaşmanın yüceliğini ve bu uğurda ölenlerin şehitlik mertebesine ulaştıklarını, kalanlarınsa gazi olduklarını vurgulaması da bulunmaktadır. Vatan sevgisini ve istiklâli her şeyden üstün gören ve bu uğurda seve seve ölmeyi göze
alan milletimiz, hiç tereddüt etmeden İslamiyet’i kabul etmiştir. Çünkü necip
milletimiz, İslamiyet’ten önce de vatan uğrunda ölenlerin kutlu bir yolda can
verdiklerine ve bundan dolayı da uçmağa gideceklerine inanmaktadırlar.
Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar tarafından istila edildiğinde bir otorite boşluğu meydana gelmiş ve kargaşa çıkmıştır. İstiklâlinin elden gideceğini
gören Türk halkı, Moğol Devletine bağlı olarak varlığını sürdüren Anadolu
Selçuklu yönetimini dikkate almayarak Ahi Esnaf Teşkilatı vasıtasıyla teşkilatlanıp istiklâline sahip çıkmıştır. Osman Gazi’nin liderliğindeki Osmanlı Beyliği bu mücadelede öne çıkarak uzun bir uğraş sonucunda Anadolu Türk Beylikleri arasında millî birliği kurarak Türk’ün istiklâlini yeniden ilan etmiştir.
Ankara Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Timur ordusuna yenilmesinden sonra Anadolu’da bozulan Türk birliği, kısa süreli bir fetret döneminin
ardından Türk halkının Birinci Mehmet (Çelebi) etrafında toplanmasıyla yeniden sağlanmış ve bu yeni dönemde 50 yıl sonra İkinci Mehmet tarafından
İstanbul fethedilerek güçlü bir devlet oluşturulmuştur. 17. yy’da dünyanın en
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güçlü devleti haline gelen Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmeleri takip edemediği ve kendisini yenileyemediği için giderek zayıflamıştır. Devletin son
yılları, Türk tarihinin en zor ve sıkıntılı günlerinin geçtiği zamanlardır. Avrupa ülkelerinin uzun zamandan beri ‘hasta adam’ diye niteledikleri Osmanlı
Devleti, birçok cephede savaşmak zorunda kalmasına ve bu savaşlarda sıkıntılı
zamanlardan geçmesine rağmen galip gelmeyi başarmış, ancak ittifak ettiği
devletlerin yenilmesi yüzünden mağlup sayılmıştır. Mondros Mütarekesiyle
ordusu terhis edilmiş, donanması teslim olmak mecburiyetinde bırakılmış,
Sevr Antlaşmasıyla da vatanımız bölge bölge işgalci güçler arasında paylaşılmış ve işgal edilmiştir. Sevr Antlaşması, tam anlamıyla istiklâlimizin elimizden alınması anlamını taşımaktadır. Mondros Mütarekesiyle eli kolu bağlanan
Osmanlı Devleti işgalcilere karşı direnemeyince Trablusgarp’ta, Çanakkale ve
Anafartalarda büyük kahramanlık destanları yazan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılıp 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a, oradan Amasya’ya ve sonra
da Erzurum’a geçerek 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ne katılmış ve
burada tarihî kararlar alınmıştır.
Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığında ve Anadolu’nun çeşitli vilayetlerine gidip Türk halkıyla görüştükçe, istiklâlin yeniden kazanılacağına olan
inancı da artmıştır. Çünkü millet desteği olmadan istiklâlin kazanılamayacağını çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, istiklâli milletin gönülden arzuladığını ve
Türk halkının bizzat mücadele vereceğini yakından görmüş ve millî mücadelenin başlatılabileceğine o zaman karar vermiştir.
İşte bu inancın bir göstergesi olan Erzurum Kongresi’nde istiklâl uğrunda yapılacak mücadelede, vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul
hükûmeti muktedir olamadığı takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici
bir hükûmet kurulması ve en önemlisi manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği kararları alınmıştır. Bu kararlar Sivas’ta millî bir nitelik kazanmış ve
kısa süre sonra Ankara’da millî bir hükûmet kurulmuştur.
Türk milletinin, maddi gücü yeterli olmamasına rağmen, istiklâline yeniden kavuşacağına inancı tamdı. M. Kemal Atatürk Nutuk’ta bunu şu ifadelerle dile getirmektedir: “Türk halkı, istiklâlini ve varlığını imhaya yönelik acı
darbeler karşısında kaldığı gün, insanlık dünyasında hiçbir dayanak noktasına
sahip bulunmuyordu. Yalnız ve ancak kalp ve vicdanındaki azim ve imana gü158
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venerek ya istiklâline sahip ve egemen olarak yaşamaya veyahut ölmeye karar
verdi. Bu kararın tabii gereği olmak üzere şu anda devam etmekte olan millî
mücadelesine başladı.” (Kocatürk, 1999: 9). Bu mücadelede Türk milletinin en
ön saflarında yer alan Mustafa Kemal Paşa, Türk milletine olan güvenini, “milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” (Atatürk, 1991:
627; Kocatürk, 1999: 11). “Biz Türkiye’nin istiklâlini ve bütünlüğünü kurtarmaya çalışıyoruz. Allah’ın yardımı ve Türk milletinin yenilmez kuvveti sayesinde gayemize ulaşacağız” ifadeleriyle dile getirmiştir.
Türk milleti, bağımsızlığı bir yaşama amacı olarak benimsemiştir; istiklâlin elden gitmesi ise ölmek demektir. Başka bir milletin boyunduruğunda
yaşamak, biz Türkler için ölümden bile ağır bir durumdur.
İkinci Göktürk Devleti’nin büyük hükümdarı Bilge Kağan, Orhun Kitabelerinde düşmanların hileler yoluyla Türk Devleti’ni yıktıklarını anlattıktan
sonra 630 yılından, İkinci Göktürk Devleti’nin kuruluş yılı olan 682 yılına kadarki yaklaşık 50 yıllık istiklâlsizlik dönemini Türk milletinin ölümü olarak
nitelemiştir. Çünkü Türk’ün haysiyet ve onuruna en uygun durum, hürriyet
ve istiklâlini koruması, kendi kendisini idare etmesidir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de Bilge Kağan’ın sözlerini hatırlatan şu ifadeleri kullanmaktadır: “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.
Bu esas, ancak tam istiklâle sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin
olursa olsun, istiklâlinden mahrum olan bir millet, medeni milletler karşısında
ancak uşak mevkiinde görülürler… Halbuki Türk’ün haysiyet, onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun
daha iyidir. Binaenaleyh ya istiklâl ya ölüm!” (Atatürk, 1973: 13). “Türk halkı,
asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, bir yaşama gereği saymış
bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklâlden uzak yaşamamıştır,
yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” (Kocatürk, 1999: 28-29). Bu ifadeler, Türklerdeki şiddetli istiklâl tutkusunun açık delilidir.
Milletimiz bu istiklâl ateşiyle millî mücadeleye bin bir güçlük içinde başlamıştır. Ankara’da 23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi, yeni bir
ordu oluşturmuş, ordunun ihtiyaçlarını milletimiz yine zorluklarla ve kendi
imkânlarıyla karşılamış, kendisi yememiş, giymemiş askerimiz yesin giysin
diye cepheye göndermiştir. Cebindeki her kuruşu ordumuzun ihtiyaçları için
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bağışlamıştır. Türk milleti, istiklâli için bir yandan düşmanla amansız bir mücadele verirken, bir yandan da hastalıklarla, yoksullukla savaşmıştır. Cephede
üniformalı askerlerimiz silahla savaşırken, cephe gerisinde bütün Türk milleti
askerlerimiz için maddi desteğin yanında dualarıyla ve gönülleriyle manevi
destek vermiştir. Bu nedenle Yahya Kemal, Türk milleti için ‘ordu millet’ terimini kullanır. Gerçekten de Türk milletinin her ferdi bir askerdir. İşte millî
mücadele bu ordu milletin eseridir.
Bu mücadele sırasında savaşa fiilen katılamayanlar dualarla, şairlerimiz
şiirleriyle, ediplerimiz makaleleriyle istiklâl mücadelemize destek vermişler,
ordumuzu manevi olarak güçlendirmişlerdir. Bunlardan biri olan Yahya Kemal, Mondros Mütarekesi’ne rağmen istiklâlin mutlaka kazanılacağına olan
inancını 1918 isimli şiirinde şöyle dile getirmiştir:
Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık.
Vatanda hor görülen bir cemâatiz artık
Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan
Ve Göz kapaklarının arkasında eski vatan
Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek.
Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek
Harâb olup yaşıyor tâli’in azâbıyle;
Vatanda düşmanı seyretmek ıztırabıyle.
Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek.
Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek
Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi,
Bu, insanoğluna bir şeyn olan, Mütâreke’yi.
Yahya Kemal gibi fiilen katılamamış olsa da kalemiyle, sesiyle, ruhuyla millî
mücadeleye çok önemli destek verenlerden biri de Mehmed Âkif ’tir. O, makaleleri ve şiirleriyle, camilerde ve meydanlardaki konuşmaları ve hutbeleriyle,
Almanya ve Orta Doğu’da Teşkilat-ı Mahsusa için yaptığı Türkiye dışındaki
faaliyetleriyle, millî mücadelenin görünmez kahramanlarındandır.
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Mehmed Âkif ve İstiklâl Kavramı
Âkif, millî mücadelenin başlangıcında Ankara’ya davet edildiğinde derhal
İstanbul’dan ayrılıp bu kutlu çağrıya icabet etmiş. Başından sonuna kadar manevi desteğini noksan bırakmamıştır. Millî mücadelede en önemli eksikliğin
millî bir marş olduğunun farkına varılınca marş için çalışmalar başlatılmıştır.
Millî marşın, Millî mücadelenin manevi desteğini artıracağı ve ordumuzun
daha güçlü mücadele etmesini sağlayacağı su götürmez bir gerçekti. Yazılacak marşın da Türk milletinin, istiklâlini mutlaka kazanacağına daha kuvvetle
inandıracak bir millî marş olması gerekliydi.
Büyük Millet Meclisi tarafından böyle bir millî marş yazılması için 500
altın ödüllü bir yarışma düzenlenmiş, katılan 724 şiirden hiçbiri Meclis tarafından kabul görmemiş, nihayet Hamdullah Suphi bunun ancak Mehmed
Âkif tarafından yazılabileceğini düşünerek ona gitmiştir. Mehmed Âkif, millî
bir marşın para karşılığında yazılmaması gerektiğini düşündüğü için bu yarışmaya girmediğini belirtince bu mesele ortadan kaldırılmış ve Âkif, Tacettin
Dergâhı’na kapanıp kısa sürede marşı tamamlayarak meclise sunmuştur. Müzakerelerden sonra tekrar tekrar okunan marş, 12 Mart 1921’de son kez ayakta
dinlenmiş ve kabul edilerek milletin malı haline gelmiştir. İstiklâl Marşımız,
millî mücadelenin devam ettiği bir sırada yazılmıştır. Bu marş, küçüğünden
büyüğüne, kadınından erkeğine, erinden komutanına herkesin zafere olan
inancını gösteren kutlu bir marştır. Yazıldığı dönemde zaferin mutlaka kazanılacağı müjdesini vermekteyken, günümüzde de Türk milletinin ebediyen istiklâline sahip çıkacağının müjdesini vermektedir.
Bilindiği gibi istiklâlin sembolü, sancak ve bayraktır. Merhum Mehmed
Âkif de İstiklâl Marşı’nda bayrağa ve sancağa sık sık vurgu yapmakta ve marşa
Türk milletine seslenerek başlamaktadır.
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Eğer al sancağımız şafaklarda dalgalanıyorsa, evlerimizde yanan ocakların dumanı yurt semalarının üstünde tütmeye devam ediyorsa asla korkma
161

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

ey Türk! Bayraktaki o yıldız bize aittir ve milletimiz var oldukça parlamaya
devam edecektir. Parlayan o yıldız, Türk milletinin istiklâlidir.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Madem ki istiklâlimiz ebedi olacaktır, o zaman hilalin yani milletimizin
yüzünün de çatılmasına gerek yoktur. Anadolu Türklüğü, Türk ırkının mümessilidir; öyleyse ey Anadolu Türklüğü, istiklâline sahip çık ki yeryüzündeki
bütün Türk boylarına umut olabilesin. Onlar da Anadolu’dan örnek alıp istiklâllerine sahip çıkabilsinler. Çünkü istiklâl, Hak’tan yana olan ve Hakk’a kulluk
eden milletimin hakkıdır.
Mehmed Âkif, hürriyet ile istiklâl arasında doğrudan bir bağ olduğu kanaatindedir. İstiklâl, hakikatin, doğrunun yanında olan Türk milletinin hakkıdır; çünkü milletimiz, tarih sahnesinde olduğu günden itibaren hür yaşamış,
bundan sonra da hür olarak yaşayacaktır. Bu hürriyeti, dünyanın en donanımlı
güçleri de gelse milletimizin elinden alamayacaktır. Nitekim bir haçlı donanması olarak Çanakkale’ye saldıran dünyanın en donanımlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’nın derin sularına gömüldüğü gibi, yine o günün şartlarında
her türlü imkânlara sahip olan haçlı kara ordusu da her türlü imkânsızlıkla
savaşan Türk ordusuna yenilmiş ve Türk’ün hürriyet ve istiklâlini elinden alamamıştır. Bu durum, tarihin her döneminde de böyle olmuştur. Türk milleti,
geçmişte olduğu gibi millî mücadelede de geçmişteki başarılarını tekrar edecek ve önündeki her türlü engeli aşıp, dağları yırtıp, denizleri taşırıp ülkesini
işgal etmek ve istiklâlini yok etmek isteyen düşmanına galip gelmeyi bilecektir.
Bu keyfiyeti marşın üçüncü kıtasında
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
mısralarıyla ifade eden Âkif, dördüncü kıta ile dokuzuncu kıta da dahil olmak üzere Batı medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasında bir mukayese
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yapmakta, Batı’nın maddi kültür üzerinde yükselen ve sömürgeci, baskıcı, saldırgan ve kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayan bir anlayışa sahip
oldukları için insana değer vermeyen bir yapısı olduğuna işaret edip bunu en
ağır şekilde eleştirirken, Türk-İslam medeniyetinin insana ve manevi değerlere
kıymet veren bir yapısı bulunduğunu vurgulamaktadır. Âkif, Batılı zihniyetin
bu işgalci ve sömürgeci anlayışla Türk vatanına saldırarak, diğer memleketler
gibi sömürgeleştirmek, hatta Türkleri buradan çıkarmak için işgal ettiklerine
dikkat çekmektedir. Halbuki üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın, rastgele
bir toprak olmayıp şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak kutsal bir değer kazandığını ve vatan olduğu için kutsallaştığını, bu nedenle de ne pahasına olursa
olsun düşmana karşı savunularak işgalcilerin çizmelerine çiğnettirilmemesi
gerektiğini belirten Mehmed Âkif, Türk istiklâlinin yegâne temsilcisi olan bu
vatanın, tek düşman kalmayıncaya kadar savaşılıp savunularak yurttan kovulduğunda ancak şühedanın rahat uyuyacağını ve bu kutsal toprakların o zaman
bizlere hakkını helal edeceğini ifade etmektedir.
Bu abidevi marşın altı kıtasında kelimelerle bir vatan tablosu çizen Mehmed Âkif, onuncu ve sonuncu kıtada tekrar istiklâl, hürriyet ve bayrak ilişkisine dönmekte ve şu ölümsüz mısraları terennüm etmektedir.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmed Âkif, istiklâlimizin kazanılacağına olan sarsılmaz inancını, İstiklâl Marşı’nı yazarak, önce cephede savaşan kahraman askerlerimize, sonra da
cephe gerisinde bulunan milletimize aktarmış ve onların da yeniden bağımsız
bir devlet olma inançlarını güçlendirmiştir. Nihayet Türk milleti, hakkı olan o
zaferi 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle kazanmış,
23 Temmuz 1919’da Erzurum, 4 Eylül 1919’da Sivas kongreleriyle manda ve
himayeye hayır diyen Türk milleti, 29 Ekim 1923’te ise istiklâlinin şahsiyet kazandığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.
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Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı’nı Safahat adını verdiği ve yedi bölümden
oluşan kitabına “bu milletime aittir” diyerek almamış, kendisine sorulan bir
soru üzerine de “Allah bu millete bir daha istiklâl marşı yazdırmasın” cevabını
vermiştir. İstiklâl Marşı’nın Safahat’a alınmayışının herkes tarafından bilinen
bu cevabının dışında kanaatimizce istiklâl kavramıyla doğrudan ilintili olan
bir başka cevabı daha olmalıdır.
Bilindiği gibi kitap, düşüncelerin kelimelere ve cümlelere yansıtılarak somutlaşmış halidir. Düşünceler, kitap kapaklarının arasına girmeden önce hür
ve müstakildir; bu düşüncelerin iki kapak altına alınarak kitaplaştırılması, düşüncelerin hürriyetini kaybedip artık belli kalıplara dökülmesi ve bağımsızlığını yitirip o kitaba ait hale gelmesidir. İstiklâl Marşı, Türk milletinin ilelebet
hür ve müstakil olmasının teminatı ve sembolü olmuştur. İstiklâl Marşı’nın iki
kapak arasına girmesi demek, Safahat’a ait olması ve istiklâlini kaybetmesi demektir. İstiklâlini kaybetmiş bir marş, bir milletin ilelebet müstakil olmasının
sembolü olmasını yitirmek demektir. Merhum Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı’nı
Safahat’a almayarak onun ilelebet bağımsız olacak Türk milletinin yine ilelebet
bağımsız olma sembolünün de bağımsız kalmasını sağlamıştır. İki kapak arasına girmemiş olan bu marş, yedisinden yetmişine bütün Türk milletinin hafızasına girmiş ve 12 Mart 1921’den bu yana Türk milletinin olmuştur. Milletimiz,
İstiklâl Marşı’nı ezberden okuyarak, her okuyuşunda istiklâlini güvence altına
almaktadır; adeta sigortalamaktadır.
Kırk bir mısradan ibaret olan İstiklâl Marşı, her okunuşunda Türk milletine kırk bir kere maşallah demektedir. Bize bu kadar anlamlı bir marş bırakan
merhum Mehmed Âkif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Giriş
Bu çalışma Sırâtımüstakîm1 (1908-1912) ve Sebîlürreşâd (1912-1925:19481966) dergisinin en önemli yazarlarından biri olan Mehmed Âkif Ersoy’un
(1873-1836) işgale, sömürüye, emperyalist devletlere karşı; görüşlerini, değerlendirme, strateji ve duruşunu incelemektedir. Adı geçen iki dergi hem yayın politikası açısından hem yazılan yazıların içeriği açısından, en önemlisi
muhatap aldığı ve hitap ettiği milletlerin, devletlerin ve kitlelerin geniş çaplı
olmasından dolayı, diğer dergi ve hareketlerden önemli ölçülerde ayrılmaktadır. Ayrıca amaçları ve çabaları bakımından oldukça iddialı bir dergidir. Batılı devletlerin dışında yurtdışındaki kitleleri etkileyen hatta harekete geçiren
nadir aktörlerden başında yer almaktadır. Fakat dergiyi sürükleyen ve dünya
çapında tanınmasına ve takip edilmesine vesile olan önemli isimlerin başında
Mehmed Âkif Ersoy gelmektedir. Onun asıl amaçlarından biri de Osmanlı ve
Türkiye’nin kendi içinde birlikteliğini sağladıktan sonra sömürgeci devletlere
karşı Müslüman halkların ve diğer sömürülen milletlerin birlikteliğini sağ1

Sebîlürreşâd dergisinin ilk adı Sırâtımüstakîm’dir.
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lamak ve emperyalist devletlere karşı birlikte hareket etmeyi başarmaktı. Bu
yüzden olsa gerek, askerî ve siyasi diplomatların dışında Osmanlı Devleti’nin
son dönemlerinde ve yeni devletin ilk yıllarında en fazla yurt dışı ziyaretlerinde aranan ve gönderilen kişilerden biri olması bir tesadüf değildir. Çünkü
sömürgeci güçlere karşı en güçlü ve etkili söyleme, rasyonel stratejiye ve akla
sahip nadir münevverlerden biridir. Özellikle Ersoy’un vaazları, onların içinde
de Kastamonu Nasrullah Camisinde verdiği vaazı, Türkiye tarihinde sömürgecilere karşı bugüne kadar yazılmış ilk ve en önemli manifesto yazısıdır. Detaylı
incelendiğinde sıradan bir camii vaazı ya da sohbeti olmadığı, tam tersine sanki uluslararası bir ilişki uzmanı ve stratejisi olduğu da görülecektir. Bu yüzden
Ersoy’un mücadelesi ve eserleri için yeni kavramlara, yaklaşıma ve konsepte
ihtiyaç vardır. Yerel bakışlar ve bölgesel değerlendirmelerin yanında uluslararası ve evrensel boyuttaki özellikle de akademik değerlendirmelere ihtiyaç
vardır. Bu kaygılardan hareketle bu makalede, genel olarak Sırâtımüstakîm ve
Sebîlürreşâd dergisinin özel olarak da bu dergilerin başyazarı olan Ersoy’un
sömürü karşıtı yaklaşımı incelenecek ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Sömürgeciliğin Kısa Tarihi ve Dönemleri
Sömürgeciliğin tarihi devletlerin ilk oluşum ve mücadelelerinden günümüze kadar süregelmektedir, fakat klasik ve modern sömürgeciliğin ortaya
çıkışı daha sonraki dönemlere denk gelmektedir. Klasik sömürgecilik anlayışı
ve politikası coğrafi keşiflerin başlamasıyla yeni bir evreye ve dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra bir devletin diğer devleti
ya da topluluğu boyunduruğu ya da hakimiyeti altına almanın ötesinde yer altı
ve yer üstü kaynaklarını sömürmek ve sanayi ürünlerini burada pazarlamak
amacıyla işgal ettiği yeri bir pazar olarak da görmeye başlamıştır. Modern zamanların ileriki dönemlerinde özellikle Batılı devletler kendilerince meydana
getirdikleri demokratik ve özgürlük söylemi içinde sömürgecilik anlayışı ve
sistemini kurmuşlardır.
Genel olarak sömürgeciliğin tarihine bakıldığında erken dönem sömürgecilik faaliyetleri, klasik dönem sömürgecilik ve modern dönem sömürgecilik faaliyeti olarak dönemlere ayrılabilir. Modern sömürgecilik faaliyetleri de
kendi içinde birkaç döneme ayrılabilir. Modern sömürgeciliğin erken dönemi
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ve ileriki dönemi şeklinde ikiye ayrılabilir. Modern sömürgeciliğin ikinci evresine bazen neo-kolonyalizm de denilmektedir. Modern klasik sömürgeciliğin
en yoğun yaşandığı dönem 19. yüzyılın ortasından II. Dünya Savaşı’na kadarki dönemdir denilebilir. Yani Sanayi ve Fransız Devrimi’nin artık etkilerinin
uluslararası toplumlarda da görülmeye başlamasıyla gerçek gücünü göstermeye başlamıştır. Klasik sömürgecilikle modern sömürgeciliği birbirinden ayıran
özelliklerden biri de artık sömürgeciliğin karasal ya da anakara ortamından
çıkarak denizaşırı hale gelmesidir. İlk denizaşırı sömürgecilerin başında Portekiz ve İspanya, daha sonraki yıllarda Hollanda, Fransa ve İngiltere gelmektedir.
Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında yapmış olduğu Çanakkale Savaşı da farklı
coğrafyalardan birçok devletin bir araya gelerek yapmış oldukları denizaşırı
bir mücadele ve savaş olarak bilinir.
Sömürgeciliğin kısa tarihine değindikten ve dönemsel çerçeveden sonra
tarifine geçilebilir. Sömürgecilik, “Bir devletin kendi sınırları dışında kalan genelde deniz aşırı toprakları askerî müdahale başta olmak üzere çeşitli yollarla
ele geçirmesi ve orada hâkimiyet kurup yerli toplumlar üzerinde siyasi, iktisadi
ve kültürel alanlarda üstünlük sağlayarak bunların her türlü imkânlarını kendi
menfaati için yağmalaması” şeklinde tarif edilmektedir (Kavas, 2009).
Sömürgecilik, toprakları işgal ederek yapıldığı gibi fiili olarak işgal etmeden sistemi, rejimi işgal ederek de yapılmaktadır. İleriki dönem sömürgecilik,
daha çok toprakları işgal edilmeden kendi iç çelişki ve dinamiklerini kullanarak sistemin, rejimin işgal edilmesidir. Konumuzla alakalı olarak, Osmanlı
Devleti’nin 19. ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar muhatap olduğu mücadele
doğrudan toprakları işgal ile el koymak ve sömürmekti. Daha sonraki süreçlerde ise toprak işgal edilmekle birlikte daha çok yönetim sistemi üzerinden
sömürünün gerçekleştirilmesidir. Siyaset, hukuk, ekonomi, eğitim, gündelik
hayat ve kültür alanlarında toplum içinde emperyalist politikaların uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir.
Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd Dergisi
Mehmed Âkif Ersoy ve kendisi gibi Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd dergisinde yazıları olan diğer yazarların önemli bir kısmı Osmanlı’da doğup yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde vefat eden geçiş dönemi münevver ya da
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aydınlarındandır. Yani Batılı devletlerin başta Osmanlı olmak üzere en yoğun
bir şekilde kendi dışındaki diğer devletleri işgal ettikleri ve sömürdükleri bir
döneme denk gelmektedir. İşgal ve sömürüye karşı insanlar kendi yurtlarını
bazen askerî güçle, siyasi güçle, bazıları propagandayla ve bazıları da yazılarıyla, entelektüel fikirleriyle müdafaa etmişlerdir. Entelektüel anlamda dünya
genelinde erken dönemde emperyalizmle mücadeleye girişen nadir çabalardan biri de Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd dergileri olmuşlardır. Kendi coğrafyası ve onun dışında etkili olan, dört gözle beklenen ve takip edilen haftada
bir yayınlanan bir dergiydi. Derginin dağıtıldığı ve takip edildiği coğrafyalar:
Rusya, Balkanlar, Mısır, Kuzey Afrika, Hindistan, Japonya, Çin ve İngiltere gibi
üç kıtaya yayılmış bir hinterlanda sahipti. Dönem dönem derginin dağıtımına
işgalci devletler engel olmuşlardır. Özellikle de derginin en sevilen yazarlarından olan Mehmed Âkif Ersoy’un yazılarına yönelik İslam Dünyası’nda büyük
bir ilginin olması, büyük devletleri rahatsız ettiğinden, bu devletler hâkim oldukları bölgelerde derginin dağıtımını zaman zaman durdurmaya ve yasaklamaya çalışmışlardır. Bu noktada özellikle Rusya ön plana çıkmıştır (Efe, 2009).
Derginin sömürü mücadelesi sadece üç kıtaya derginin ulaştırılmasıyla
sınırlı kalmamış, bunun da ötesinde Avrupa, Mısır, Rusya ve Hindistan gibi
yerlerde muhabirleri ve/veya temsilcileri de bulunmaktaydı. İttihad-i İslam
(İslam Birliği) düşüncesinden hareketle Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı dışında en geniş coğrafyaya hitap eden; Türk, Arap, Hint vb. milletleri tek
çatı altında Batı işgali ve sömürüye karşı birleştirmeye ve mücadeleye hazırlayan ilk akımlardan Sırâtımüstakîm, Sebîlürreşâd, Sebîlünnecât dergi akımı
olmuştur. Bu dergiler sadece işgalci güçlere karşı mücadele etmemiş aynı zamanda kendi coğrafyasında iktidarda olan yönetimlerle de yayın hayatı için
ciddi biçimde ısrarla ve azimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden
derginin ismi bile değiştirilmek durumunda kalmıştır.2 Dergiye yasak geldiği
gibi, zaman zaman yazılara sansür de yapılmıştır. 1908’den 1966 yılına kadar
birçok kez kapatılmış, yayınına ara verilmiş, sansürlenmiş, baskı yeri ve şehri
değiştirilmiştir. İlk başta İstanbul’da yayıma başlayan dergi, Mehmed Âkif ’in
emperyalizme ve işgale karşı Millî Mücadele’yi desteklemek üzere Anadolu’ya
2

Sebîlürreşâd’ın 300 ve 301. sayıları (11-18 Haziran 1914/29 Mayıs - 5 Haziran 1330) kapatma cezası
dolayısıyla Sebîlünnecât adıyla çıkarılmak zorunda kalınmıştır (Efe, 2009).
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geçmesiyle 464-466. sayılar (25 Teşrînisâni [Kasım] 1336/1920 - 13 Kânunuevvel [Aralık] 1336/1920) Kastamonu’da, 467-527. sayılar (3 Şubat 1921 - 22
Nisan 1923) Ankara’da yayımlanmıştır. Bunlardan sadece Yunan ordularının
başkent Ankara’ya doğru ilerlemesi ve Yunanlılar tarafından işgali tehlikesine
karşı 490. sayı (24 Eylül 1921) Kayseri’de çıkmıştır.3 Aslında Sebîlürreşâd dergisinin yayım hayatını izleyerek Osmanlı’nın ve Türkiye’nin işgali ve bu işgale
karşı verilen tepkileri ve mücadeleyi görmek mümkündür. Bir dergi üzerinden
öğrencilerin, memurların, cami cemaatinin kısaca halkın işgale karşı bilinçlendirilmesi ve ayaklandırılmasına şahit olunmaktadır. 1911’de Türk Yurdu
dergisi ve 1914’te İslam Mecmuası dergisinin çıkmasını da etkilemiş motive
etmiş bir dergidir. Ki Sebîlürreşâd dergisinden ayrılan bazı yazarlar bu dergilerde yazmaya devam etmişlerdir.
183. sayısında yayımlanan derginin İslam aleminin uyanması ve yükselmesi için çalışmayı en mukaddes görev olarak kabul ettiği belirtilmiştir. Bu
yüzden başta Osmanlı ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak
üzere İslam Dünyası’na karşı emperyalistlerin işgal ve sömürüsüyle dünya
çapında mücadele eden ilk dergilerden olan Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd
dergilerinin kısa geçmişine ve katkı veren yazarlarına/münevverlere bakmak
yerinde olacaktır.
14 Ağustos 1324’te (27 Ağustos 1908) Sırâtımüstakîm adıyla yayın hayatına başlamıştır. Kurucuları Ebül‘ulâ Zeynelâbidin (Ebül‘ulâ Mardin) ve H. Eşref Edip’tir (Fergan). Ispartalı Hakkı’nın “Âkif ve Safahat” başlıklı yazısındaki
(28 Nisan 1327 / 11 Mayıs 1911) bir bölümün yanlış anlaşılmasıyla örfî idare
tarafından süresiz kapatılmış fakat gerçek durum anlaşıldıktan sonra aksama
olmadan yayımına devam etmiştir (25 Mayıs 1911). Dergi, 182 sayısında 7.
cilte ulaştıktan sonra 8 Mart 1912 (24 Şubat 1327)’de Sebîlürreşâd adıyla yayımına devam etmiştir. Sebîlürreşâd’ın 300 ve 301. sayıları (11-18 Haziran 1914)
kapatma cezası dolayısıyla Sebîlünnecât adıyla çıkar. Bazı sayılarında yazılar
nedeniyle bu dönemde sansüre uğrar. İttihad ve Terakkî yönetiminin siyase3

Yunan ordularının Ankara’ya doğru ilerlemesi nedeniyle Meclisin, hazinenin Kayseri’ye taşınması
tartışmaları sırasında Mehmed Âkif, Eşref Edib’e “Sen klişeyi al, Kayseri’ye git. Sebîl’ürreşâd’ı orada
çıkar. Arkamızdaki Müslümanlar yeise ümitsizliğe düşmesinler. Sakarya inşallah düşmana mezar
olacak” diyerek Eşref Edib’i Kayseri’ye göndermiştir (Fergan, 1960: 163).
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tine ters düştüğü için 360. sayıdan sonra örfî idare tarafından 26 Ekim 1916
tarihinde kapatılır, ancak 361. sayısı Sultan Vahdeddin’in cülûs günü olan 4
Temmuz 1918’de yeniden yayınına devam eder. Mütareke yıllarında sansür
dolayısıyla bazı sayfaları boş yayımlanmıştır. Savaş şartları nedeniyle yayın periyodunda aksamalar yaşanmıştır, haftalık normal periyodunun dışına çıkarak
308-354. sayılar arasında toplam 46 sayı (13 Ağustos 1915 - 13 Temmuz 1916)
on beş günde bir yayımlanmış; iki sayısını birleştirdiği, bir ay, iki ay veya altı ay
çıkamadığı zamanlar da olmuştur. Mehmed Âkif ’in Millî Mücadele’yi desteklemek üzere Anadolu’ya geçmesiyle 464-466. sayılar (25 Teşrînisâni [Kasım]
1336/1920 - 13 Kânunuevvel [Aralık] 1336/1920) Kastamonu’da, 467-527. sayılar (3 Şubat 1921 - 22 Nisan 1923) Ankara’da yayımlanmıştır. Bunlardan sadece 490. sayı (24 Eylül 1921) Kayseri’de çıkmıştır. Millî Mücadele’nin zaferle
sonuçlanıp Mehmed Âkif ’in milletvekili olarak bulunduğu I. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin faaliyetlerini tamamlamasının ardından Mehmed Âkif ve
Eşref Edip’in İstanbul’a dönmesiyle dergi birlikte çıkan 528-529. sayısından itibaren (16 Mayıs 1339/1923) yayımını tekrar bu şehirde sürdürmüştür. Doğu
ayaklanmaları gerekçe gösterilerek çıkarılan Takrîr-i Sükûn Kanunu ile kapatılan dergiler arasında Sebîlürreşâd da yer almış, 5 Mart 1341’de (1925) 641.
sayıdan sonra yayımına son vermiştir. Çok partili dönemin getirdiği nisbî bir
serbestlik ortamında Eşref Edip, Sebîlürreşâd’ı 1948-1966 yıllarında 362 sayı
daha çıkarmıştır (Efe 2009).
Görüldüğü üzere Sırâtımüstakîm, Sebîlürreşâd ve Sebîlünnecât dergisi
Türk ve İslam tarihinin en zor yıllarına bizzat tanıklık etmiş, o dönemde yaşanan iktidar mücadelesinden, emperyal küresel güçlerin baskı ve mücadelesinden doğrudan müdahale edilip etkilenen nadir yayınlardan ve dergilerden
biriydi. Yazı kadrosunda bulunan isimlere bakıldığında daha sonraki yıllarda
netleşecek olan farklı ideolojiden ve hareketlerden gelen münevverleri bir araya getiren bir mücadele platformu olarak görülecektir.
Sırâtımüstakîm’in yazı kadrosunda Mehmed Âkif (Ersoy), Ebül‘ulâ (Mardinîzâde), İsmail Hakkı (Bereketzâde), İsmail Hakkı (Manastırlı), İsmail Hakkı (İzmirli), Ahmed Naim (Babanzâde), Halim Sabit (Şibay), Musa Kâzım,
Mithat Cemal (Kuntay), Mehmed Tâhir (Bursalı), Ahmet Agayef (Ağaoğlu),
Akçuraoğlu Yusuf, Ispartalı Hakkı, Ömer Ferit (Kam), Abdürreşid İbrahim,
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Tâhirülmevlevî (Olgun), Halil Hâlid (Çerkeşşeyhizâde), Mehmed Şemsettin (Günaltay), Edhem Nejat, Gıyaseddin Hüsnü (Nuralizâde), Şeyhülarap,
Mehmed Fahreddin, Ahmed Hilmi (Hocazâde), Ömer Fevzi (Bursa mebusu),
Ömer Lutfi (Ankara İstînaf reisi), Şerefettin (Yaltkaya), Ahmet Hamdi (Aksekili), Osman Fahri, İbrahim Alâeddin (Gövsa), Kazanlı Ayaz (Muhammed Ayaz
İshakî İdilli), Kâmil (Tepedelenlioğlu) gibi isimler bulunmaktadır. Mehmed
Âkif, “Safahât-ı Hayattan” başlığıyla ilk Safahat’ta yer alacak olan şiirleri ve
“Musâhabe-i Edebiyye”leri yanında M. Ferîd Vecdî ve Muhammed Abduh’tan
yaptığı çevirilerle Sırâtımüstakîm’in devamlı yazarından olmuştur. Türk Yurdu
ve İslam Mecmuası’nın yayımlanmaya başlamasıyla Halim Sabit, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi yazarlar derginin yazı kadrosundan ayrılarak bu dergilerde yazmaya başlamışlardır. Sırâtımüstakîm’in yazar kadrosu Sebîlürreşâd
döneminde de büyük oranda dergide yer almıştır, fakat bunlara ilave olarak
düzenli yazmaya başlayan Ömer Rıza (Doğrul), Said Halim Paşa, S. M. Tevfik,
Bergamalı Ahmed Cevdet, Elmalılı Hamdi (Yazır), Eşref Edip, Hasan Hikmet,
Ali Ekrem (Bolayır) gibi isimler de katılmışlardır Efe 2009.
Çok partili dönemin getirdiği nisbî bir serbestlik ortamında Eşref Edip,
Sebîlürreşâd’ı 1948-1966 yıllarında 362 sayı daha çıkarmıştır. Bu dönemin yazarları arasında kendisinden başka Ahmet Hamdi Akseki, Cevat Rifat Atilhan,
Ali Fuat Başgil, Ömer Nasuhi Bilmen, Yusuf Ziya Çağlı, Kâmil Miras, Ömer
Rıza Doğrul, Hasan Basri Çantay, Tahir Harimi Balcıoğlu, Mehmet Râif Ogan,
Kemal Kuşçu bulunmaktadır. Ayrıca Peyami Safa, Fethi Tevetoğlu, Mümtaz
Turhan, Ali Nihad Tarlan, Nihad Sâmi Banarlı, Yusuf Ziya Yörükân ve Nurettin Topçu gibi isimler de yazılarıyla dergide görünmüştür. (Efe 2009).
Adı geçen dergilerin Osmanlı ve yeni kurulan Cumhuriyet Dönemi münevverlerinin toplandığı entelektüel bir kaynak işlevine sahip olduğu görülecektir. Osmanlı aydın ya da entelektüellerinin en önemli kaygılarından biri
devletin çöküşünü engellemek için çözüm bulmaktı. Çözüm için önerilen
tercih edilen yol ve yöntem farklılığı daha sonraki süreçte yazarları farklı bulvarda, hareket içinde veya dergi ve gazetelerde yazı hayatının devam etmesine
neden oldu. Fakat bu kadar ideolojik ve düşünce farklılığına rağmen çoğunun
ortak yönü, Batılı devletlerin sömürüsüne karşı çözüm üretmek olduğu yazarlarından ve eserlerinden anlaşılmaktadır.
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Mehmed Âkif Ersoy’un Sömürge Hareketine Karşı Manifestosu
Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd dergisinin en fazla merak ve takip edilen yazarlarından olan Ersoy’un yazıları ve şiirlerinin içeriğine bakıldığında
genelde sömürge karşıtı olduğu ve aydınların, halkın sömürüye karşı bilinçlendirilmesine yardımcı olduğu ve strateji geliştirdiği görülecektir. Bu yayınların içinde en fazla dikkat çekeni yaptığı sohbet ve camilerde vermiş olduğu
vaazlarıdır. Bu şekilde aracısız olarak halka doğrudan ulaşmaktadır. Nurettin
Topçu: “Cemaatle hemhal ve hemderd oldu. Neslimizin ruhunun doktoru o
idi. Bedbaht bir nesil onu hastalarının başucunda, mezarlıkta, meyhanede,
mahalle kahvesinde, hâsılı bütün sefaletlerinin yanında bulmuştu. (1970:16)”
diyor Ersoy için.
Onun yayınlanmış dokuz sohbet ve vaazı vardır, bunları da genel olarak
üç başlık altında toplamak mümkündür: 1-İttihat ve Terakkî Hey’eti İlmiyesi
azası iken yaptığı Şehzâdebaşı Kulübü’nde yaptığı konuşma; 2- Balkan Savaş’ı
yıllarında yaptığı Beyazıd (2 Şubat 1913, Pazar), Fatih (7 Şubat 1913, Cuma) ve
Süleymaniye (14 Şubat 1913, Cuma) camilerinde yaptığı vaazlar. Üç vaazı 12
gün içinde yapmıştır. 3-İstiklâl Savaşı yıllarında farklı camilerde yaptığı vaazlar. Bu vaazların ilkini 23 Ocak 1920 Cuma günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii;
ikincisi Kasım 1920 Kastamonu Nasrullah Camii; üçüncüsü ve dördüncüsü
Kasım ve Aralık 1920 Kastamonu kazalarında; beşincisi Aralık 1920 Kastamonu havâlisindedir. Balıkesir Zağnos Paşa Camii ile Kastamonu Nasrullah
Paşa Camii’ndeki vaazı Sebîlürreşâd’ın Kastamonu’da basılan 464. sayısında
çıkmış, gördüğü rağbet dolayısıyla bu sayı birkaç defa bastırılarak Anadolu’ya
ve cephelere gönderilmiştir (Karabacak, 2014a). Dolayısıyla Ersoy’un vaazına
hem devlet hem de toplum ya da millet ciddi olarak ilgi göstermekte ve etkilenmektedir.
Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu halkının millî uyanışı ve özgürlük
heyecanının oluştrulmasında Ersoy’un vaazlarının etkisi oldukça büyük oldu.
Bu vaazlardan birinin verildiği Kastamonu şehrinin önemli camilerinden olan
Nasrullah Camisinde verdiği vaazda: “Ey cemaat-i Müslimin! Zaman, zemin
müsait olsa size İngiliz adaletinden! Fransız medeniyetinden! Birçok parlak
numuneler daha gösterirdim. Mamafih ibret alacaklar için bu kadarı da yetişir
zannederim. İşte sefaletlerinin derecesini kısaca anlattığım o zavallı dindaşla172
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rımızın imdadına yetişmek yahut hiç olmazsa onların düştükleri felakete düşmemek için artık gözümüzü açmalıyız. Düşmanımızın bizi de onların hâline
getirmek için bugün elinde iki vasıta var. Ziyade yok, çünkü haddi zatında
gerek keyfiyet gerek kemiyet itibarıyla mühim olan kuvvetlerini dağıtmıştır.
Ordusunun bir kısmı Hindistan’da bir kısmı Irak’ta, bir kısmı İran’da, bir kısmı
İrlanda’da, bir kısmı bizzat İngiltere’de, bir kısmı Mısır’da, bir kısmı Sudan’da,
bir kısmı Filistin’de meşguldür. Müstemlekât askerîne itimadı kalmamış. Bilhassa Hind Müslümanları “artık biz dindaşlarımıza karşı silah kullanmayız”
diyorlar.” Cemaate bu şekilde ifade ederek başta İngiliz ve Fransızlar olmak
üzere Batılı devletlerin sadece Müslüman milletleri değil İrlanda ve Hint gibi
gayr-i müslim toplumları da sömürgeleştirdiğini açıkça anlatır ve bu yüzden
dünya Müslümanları ve ezilenleri olarak düşmana karşı harekete geçmek gerekliğine vurguda bulunur.
Mehmed Âkif 1919’da dergide yayınladığı yazıda; “…Türklerin yirmi beş
asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş bir millet oldukları tarihen müsbet
bir hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâli bu kadar eski bir zamandan başlayan bir millet yoktur. Türkler uzun zamandan beri millet itibarıyla istiklâllerini muhafaza etmişlerdir. Bazen bir hanedan münkarız olarak
yerine diğer bir hanedan kaim olmuş. Fakat millet itibarıyla daima müstakil
kalmış ve ancak öyle yaşayabilmiştir. Türkler için istiklâlsiz hayat müstehildir. Tarih de gösteriyor ki Türkler, istiklâlsiz yaşayamamıştır…” (Sebîlürreşâd,
1919, S. 438: 175) diyerek ve Türklerin diğer toplumlardan farkını ortaya koyarak azimle sömürüye karşı hareketin öncülerinden biri olduğunu göstermiştir.
Bu azmin ve gayretin sonucu olarak Türk halkının doğu illerinden başlayarak emperyal devletleri yurttan kovmaya başladığını ve artık denize dökmek
gerektiğini ifade eder: “Bizi mahv için tertib edilen muahede-i sulhiye paçavrasını mücahitlerimiz şark tarafından yırtmaya başladılar. Şimdi beri taraftaki
dindaşlarımıza, kardeşlerimize düşen vazife Anadolumuzun diğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır.
Zira o parçalanmadıkça İslam için bu diyarda beka imkânı yoktur.”
Sömürgeci Batılı devletlerin muhatap olduğu milletlerin sadece birkaç
şehrini, bölgesini değil, elde olan topraklarla birlikte tüm devleti, milleti, insanların dinlerini ve değerlerini de mahkum etmek istediklerini dile getirir:
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“Ey cemaat-i Müslimin! İşte bugün bizden istedikleri ne filân vilâyet
ne filân sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, saltanatımızdır, devletimizdir, hilafetimizdir, dinimizdir,
imanımızdır.” dedikten sonra emperyalist devletler için bir de temennisi var: “Benim bu kürsüden söyleyecek bir sözüm varsa o da garp
medeniyeti dediğimiz o rezil âlemin bir an evvel hâk ile yeksan olmasını
temenniden ibarettir…”
Ersoy, Batılı devletlerin diğer Müslüman devletleri nasıl sömürdüğünü ve
o insanlara karşı nasıl davrandıklarını Afrika örneğinden hareketle anlatarak,
hürriyetin kıymetini ve hürriyet için gereken neyse onun yapılması gerektiğini
ifade eder. İşgal ettikleri memleketlerde Müslüman halkın düştüğü duruma,
vergi adaletsizliğine, şehir yönetiminde Müslümanlara yer verilmemesine ve
köylülerin düştüğü biçare halline dikkat çeker: “Gelin biraz da Afrika’ya geçelim. Cezayir’de, Tunus’ta ve Fas’ta Müslümanlara, Fransızlar tarafından hayvan
muamelesi edilir. Oradaki Hristiyanlar, Yahudiler a’şar gibi, ağnam gibi vergilerin hiçbirini vermezler. Müslümanlara gelince, bizim zamanımızdan kalma
vergilerin hepsini verdikten başka, Fransızların vazettikleri kapı, pencere vergilerini de verirler. Bunun için biçare Müslümanlar topraklarını, akarlarını,
hayvanlarını muvazaa suretile çok zaman Hristiyanların yahut Yahudilerin
üzerine çevirmeye mecbur olurlar. Bu mecburiyet yüzünden külliyetli para
verdikleri gibi ekseriya mallarını da kaybederler. Sırf Müslümanların vergisile
yaşayan belediyelerde hiçbir Müslüman âzâ bulunamaz. Şayet bulunursa rey
sahibi olamaz. Gerek Cezayir’de gerek Tunus’ta kabilelerin müşterek meraları
vardır. Lakin bu meralar muttasıl Fransızlar tarafından bad-ı heva gasbedildiği
için biçare Müslümanlar hayvanlarını geçindiremiyorlar. Zaruri olarak cenuba, yani çöle doğru çekiliyorlar. Fransızlar Afrika’daki müstemlekelerine kendi milletleri için köy teşkil edecekleri zaman, Arapların elindeki araziyi bad-ı
heva alırlar. Bununla kalmayarak, o yeni köye lazım olan suyu civardaki Müslüman köylerinden getirip, Müslümanları susuz bırakırlar. Bu suretle vücuda
getirilen her Hristiyan köyüne varidat bulmak için yine Müslüman köylerine
çullanırlar. Onlardan alacakları belediye rüsumuyla o Hristiyan köyünü refah
içinde yaşatırlar. Bir Fransız, Müslüman aleyhinde ikame-i dava etmez. Çünkü
lüzum görmez. Onu isterse döğer, isterse öldürür.” (Ersoy, 1920: 10).
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Ersoy’un Kastamonu vaazında siyasi ve kültürel sömürüyle birlikte özellikle ticari sömürü üzerinde durması dikkat çekicidir: “Bilirsiniz ki Anadolu’nun iki mühim iskelesi vardır: Biri İstanbul, biri İzmir. Elimizdeki üç buçuk
şimendüfer hattı bu iki limanda nihayet buluyor. Şimdi İstanbul sözde bize
bırakılıyorsa da oranın idaresi, gümrükleri, vergileri, zabıtası kâmilen başka
ellerde, yani bizim dâhil olmadığımız bir komisyonun elinde bulunuyor. Bu
komisyonda tabii düşmanlar hâkim olduğundan bizim ihracatımıza, ithalatımıza istediği gibi müşkülat çıkaracak. Gümrük tarifesini, şimendüfer tarifesini, liman tarifesini ona göre tertip ederek Anadolu’daki Müslüman tüccarı
tamamıyla iflas ettirecek. Zaten mütarekeden beri İstanbul’daki Müslümanların ticaretine el altından hep böyle güçlükler çıkarılmıştır. Bundan maksat ise
Müslümanları fakir, sefil bırakarak bunun âleme bilhassa Hint’teki dindaşlarımıza:
– İşte görüyorsunuz a, sizin gayretini gütmekte olduğunuz Türkler ne
kadar kabiliyetsiz insanlardır!
Demektir bu muahede mucibince devletimizin bütçesi İngiliz, Fransız,
İtalyan murahhaslarından mürekkep bir komisyon tarafından tertip
olunacaktır. Bu komisyonda bizden bir adam bulunacaksa da rey sahibi olamayacaktır, yani İngiliz bu komisyonda istediğini yaptıracaktır.
O halde verdiğimiz vergiler hep Rumların, Ermenilerin menfaatine sarf
olunacaktır. İngilizler Mısır’da ahali cahil kalsın diye Müslümanlara
hiçbir mektep açtırmamıştır. Hindistan’da da aynıyla davranmıştır. Biz
de Mısırlılar gibi olacağız. Yalnız bizim Mısırlılardan bir farkımız var
ki onlar gibi kâmilen Müslüman değiliz. İçimizde Rumlar, Ermeniler
var. Onların çocukları bizim paramızla mektepler açıp okuyacaklar,
adam olacaklar. Sanatı, ticareti, ziraatı kâmilen ellerine alacaklar. Bizden yalnız ırgat yetişebilecek.”
Ayrıca Ersoy’un daha da detaya girerek topluma kapitülasyonun ne anlama geldiğini anlatır: “Gelelim Uhud meselesine: Ey Cemaat-i Müslimin!
Frenkçe bir kelime var: Kapitülasyon! Manası: bizim bilerek bilmeyerek, keyfî yahut ıztırarı, ecnebilere verdiğimiz eski imtiyazlardır. Bunların bir kısmı
adliyeye aittir. Mesela içimizde yaşayan ecnebi teba’asından biri ne yaparsa
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yapsın hükûmetimiz tarafından tevkif olunamaz. Caniyi yakalamak için mutlaka mensup olduğu sefaretin adamı hazır olmalı. Tevkif olunduktan sonra
sefaretine teslim edilmeli. Binaenaleyh ecnebiler bu muharebeden evvel bizim
içimizde Ali kıran kesilmişti. Adam döverler, adam vururlar, adam öldürürler,
ötekinin berikinin emlak ve arazisini gasbederler. Bütün yaptıkları yanlarına
kalırdı. Biz bu imtiyazları harbin bidayetinde kaldırmıştık. Şimdi sulh şeraitini
kabul ettiğimiz gibi bunlar yine avdet edecek. Hem nasıl avdet edecek, biliyor musunuz? Avrupa Devletleri tebaasına münhasır olan o imtiyazlar şimdi
Rumlara, Ermenilere, Yahudilere verilecek. Artık bunun ne demek olduğunu
matuhlar bile anlar.”
Gelelim bu imtiyazların iktisadi kısmına: Ecnebi tebaası temettü, belediye
ve saire gibi vergilerden müstesnadırlar. Şimdi, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler
de müstesna olacaktır. Açıkçası bütün parayı Müslümanlar verecekler, bütün
parsayı içimizdeki gayrımüslimler toplayacak!”
Ersoy’un bir ekonomist gibi ekonomik sömürünün önemli kaynaklarından ve o dönemde sömürgeciliğin ileri boyutu olan “gümrük duvarı”ndan ve
tehlikenin boyutlarından halka söz etmesi, onları bu noktada bilgilendirme ve
bilinçlendirmesi dikkat çekicidir:
“Ya gümrükler meselesi... O da bir âfet! Biz başka memleketler gibi gümrüklerimize sahip değiliz. Memleketimize sokulan eşyadan istediğimiz gümrüğü alamayız. Halkımızın fakir düşmesine en birinci sebep budur. Bunu biraz
izah edelim. Evvela ziraatımızı ele alalım. Rusya gibi, Romanya gibi, Amerika
gibi toprağı zengin memleketlerde ekin pek ucuza mal oluyor. Heriflerin vapurları, şimendüferleri de çok olduğundan dünyanın her tarafına kolaylıkla
arpa, buğday gönderiyorlar. Binaenaleyh bu memleketler İstanbul piyasasına
döktükleri ekini bizden, yani Anadolu’dan daha ucuza mal edebilirler. Bizim
çiftçilerimiz ise malını İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde kurtarabilecek
para ile satamayacağından hem ekemez hem fakir düşer. Buna karşı ne çare
olabilir? Evet, çare hariçten gelecek ekin ve sair yiyecek şeylere öyle bir gümrük
koymaktır ki, bu gümrüğü verecek ecnebi tüccar piyasada malını Anadolu’dan
gidecek maldan daha pahalıya satmak mecburiyetinde kalsın. İşte Fransa gibi,
Almanya gibi toprağı çok zengin olmayan hükûmetler kendi köylülerini hep
bu usul sayesinde kurtarabilmiştir. Bizde ise bu çareye müracaat kabil olama176
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yacağından muahedeyi kabul ettiğimiz gibi çiftçimiz bitecektir.” (Ersoy, 1920:
7).
Çarlık Rusya’da 7 Kasım 1917 tarihinde meydana gelen Bolşevik Devrimi’ne ve devletine karşı özel olarak Türkiye’nin ve genel olarak Müslüman milletlerin nasıl davranması gerektiği hususunda da kıdemli uluslararası bir uzman gibi bir strateji önerir. Acaba Bolşeviklerin karşısında mı yoksa yanında
mı yer almak gerekir? Diğer sömürgeci Batılı devletler gibi aynı kefede değerlendirmek doğru mu? Ersoy, Osmanlının ve Türklerin ezeli düşmanlarından
biri olarak bilinen yeni Rus yönetimi için ezber bozucu bir değerlendirmede
ve yönlendirmede bulunur:
“Avrupa hükûmetlerini titreten Bolşevik tehlikesi, bizler gözlerimizi açmak şartıyla, âlem-i İslam hakkında tehlike değil, bilakis istifade olunacak bir fırsattır. Çünkü evvela bizde Bolşevikliğin zuhuriyeti, yahud
hariçten sirayetini hazırlayacak sebepler yok. Ne sermaye sahiplerimiz
ne bankalarımız, ne amele meselemiz, ne arazi meselemiz mevcut değil.
Saniyen bütün harekâtımızı, muamelatımızı tanzim eden şeriatimiz
sosyalistlerin, Bolşeviklerin, bundan asırlarca sonra belki bulabilecekleri düsturların, esasların en insani, en ulvi, en fıtri, en şefik, en rahim
eşkâlini ihtiva etmektedir. Binaenaleyh Bolşeviklerin Garb medeniyetini yıktıkları gün bizim esaslı hiçbir şeyimiz sarsılacak değildir. …bizim Bolşeviklerden korkmamıza mahal olmadığı gibi Bolşevik olmaya
da ihtiyacımız yoktur. Biz elimizdeki şeriatin ahkâmına, esasat-ı fazılasına tamamıyla sarıldığımız gün yakamızı kurtarmış oluruz. Evet,
düşmanın düşmanı dost olmak itibarıyla müşterek, mütekabil mefai
dairesinde Bolşeviklerle ittifak edebiliriz…
İslam âlemi kendileriyle müttefik olmak şöyle dursun, bîtaraf kalmakla
bile Bolşeviklere pek kıymetli muavenette bulunmuş olur. Buna mukabil şimdiye kadar şimalden, cenuptan, şarktan, garptan mahsûriyet
içinde kalan Müslüman milletlere de böyle bir ittifakın vereceği faideler
inkâr olunamaz…
… Garb’ın âlem-i beşeriyet, bilhassa biz Müslümanları ezmek için kuvvet almakta oldukları o melun zulüm müesseselerini yıkmak hususun177
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da Bolşeviklere yardım da ederiz… Böyle bir ittifaktan biz ne kadar istifade edersek Ruslar da o derecede müstefid olacaklardır. Çünkü ihmal
edilmeyecek bir kuvvet olduğunu demincek söylediğimiz İslam âlemi
kendileriyle müttefik olmak şöyle dursun, bîtaraf kalmakla bile Bolşeviklere pek kıymetli muavenette bulunmuş olur. Buna mukabil şimdiye
kadar şimalden, cenuptan, şarktan, garptan mahsûriyet içinde kalan
Müslüman milletlere de böyle bir ittifakın vereceği faideler inkâr olunamaz. Henüz silâh tedarik edememiş olanları silahlanacaklar, arkalarından emin olarak önlerindeki düşmanı denize dökmeye, asırlardan
beri gaib ettikleri istiklâli ele geçirmeye muvaffak olacaklardır.” (Ersoy,
1920: 9-10).
Görüldüğü üzere Ersoy şairliğinde olduğu gibi uluslararası ilişkilerdeki
uzmanlığını da göstererek rasyonel bir strateji önermektedir ki, daha sonraki
dönemlerde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yine kendisi gibi yeni kurulan
Rusya’daki yönetimle Batılı devletlere karşı bir takım gizli ya da açık askerî, siyasi ve ekonomik anlaşmalar yapmıştır. Dolayısıyla Ersoy ve Türkiye yönetimi,
yeni Rus rejimini doğrudan karşısına almak yerine yanına çekmeyi tercih etmiştir. Gerekirse Batılı devletlere karşı her alanda Bolşeviklerle iş birliği yaparak birlikte mücadele edilebileceğini de ifade etmektedir. Bu stratejiye sadece
Türk ve Müslüman toplumların değil aynı zamanda Rusların da ciddi ihtiyaç
duyduğunu, hatta Müslüman toplumların Bolşevikleri desteklemek yerine tarafsız olsa dahi Bolşevikler için büyük bir nimet olduğunu belirterek aslında
onların daha fazla yurtdışı desteğine ihtiyaç olduğunu belirtmesi çok değerli
bir yaklaşımdır.
Sömürünün son noktasında nasıl davranmalıyız? Mehmed Âkif artık sömürge devletlerinin Müslüman ve Türk toplumunun üzerinde kurduğu baskıların artık dini ve kültürel değerler ekseninde oluşan sadece yaşam tarzını hedef almadığını onun da ötesine geçerek doğrudan varlıklarına hayatlarına son
vermek amacıyla hareket ettiğini ve planlar yaptığını belirtmektedir: “– Pek
âlâ! Ne yapabiliriz? Uzun zamanlardan beri devam eden dahilî, haricî muharebeler, bilhassa Balkan muharebesiyle şu harbi umumî bizde can bırakmadı,
kan bırakmadı, para bırakmadı, hiçbir şey bırakmadı. Düşman ise bu kadar
kuvvetli. Şeraiti sulhiyeyi çar naçar kabul edeceğiz. Bu tıpkı silahsız bir adamın
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dağ başında müsellah haydutlar tarafından kuşatılmasına benzer. İster istemez
eşkıyanın emrine boyun eğecek...
Pek doğru! Yalnız iki nokta var. Bir kere o müsellah haydutlar ortalarına
aldıkları biçareden parasını isteseler, üzerindeki elbisesini isteseler, ayağındaki
pabucunu, başındaki külahını isteseler biz de vermesini tasvib ederdik. Lakin
bununla kanaat etmiyorlar ki. Biçare herifin kollarını, bacaklarını kestikten
sonra:
– Boynunu uzat! Kafanı devir! diyorlar. Mademki teklif bu kadar ağırdır.
Artık bunu hiç kimse kabul edemez, ister istemez dişiyle, tırnağıyla uğraşır, çabalar, nefsini imkânın son derecesine kadar müdafaaya bakar.” (Ersoy 1920/8)
diyerek sömürüyle mücadelenin her yönden devam etmesi gerektiğini belirtmektedir.
Sonuç
Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd dergisi bir fikir hareketi, düşünce akımı
ve zaman zaman da siyasi hareket haline gelmiştir. Bu hareketin izlerini Büyük Doğu, Hareket, Diriliş, Edebiyat, Mavera, hatta Hece dergisinde vb.lerinde görmek mümkündür. Bu memba ya da kaynaktan daha sonraki süreçlerde
nehirler ve çaylar doğmuş ve ülke geneline bazen ülke dışına taşarak diğer
toprakları, milletleri beslemiştir. Dergilerin asıl gücü, yazarlarından ve onların zengin ve kararlı yazılarından gelmektedir. En önemli amaçlarından biri
de ezilenlerin, sömürülenlerin işgal edilenlerin yanında durup işgalcilere ve
emperyalistlere karşı fikir hareketini ve cereyanını gerçekleştirip bu hareketin
siyasi, askerî ve kültürel alana yaymaktı. Bunu da belli ölçüde başarmışlardır.
Dergiye dünyanın farklı coğrafya ve kıtalarından gösterilen ilgi nedeniyle çıkan diğer dergilerden de ayrışmakta ve ön plana çıkmaktaydı. Dergiye sansür
uygulanması, hatta kapatılması, İstiklâl Mücadelesi sırasında tehlike ve tehditler nedeniyle İstanbul’un dışına çıkarak başka bir şehirde yayımlanması gibi
bütün bu yaşadığı serüvenler, aslında o dönemki Osmanlı ve Türkiye’nin hatta dünyanın başına gelenlerin bir anlamda dergi üzerinde yaşanmasının bir
göstergesiydi. Yaşananların bir anlamda prototipiydi. Derginin en entelektüel
ve azimli münevverlerinden biri olan Ersoy, sömürüye, emperyalistlere karşı
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Anadolu’yu ve Osmanlı topraklarını dolaşarak halkı aydınlatmış ve emperyal
harekete karşı çıkmaya davet etmiştir. Onun 1920 yılında Kastamonu vilayetinin Nasrullah Camiinde halka vermiş olduğu vaaz, erken dönemde sömürüye
ve emperyalistlere karşı yapılmış en sert eleştirilerinden biridir. Bu nedenle
bu vaazı dini bir metin olarak görmenin ötesinde milletlerin bağımsızlığı ve
hürriyeti için dile getirilen ve daha sonra metne dönüştürülen bir manifesto
olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Âkif, şu an dünyada tartışmaları ilgiyle izlenen ve uluslararası ilişkiler kuramı içinde yer alan post-kolonyal hareketi de bir anlamda ilk başlatan entelektüellerden biri olarak kabul edilebilir.
Metnin ülke ve dini sınırların dışına taşan bir dili, bir hedefi olduğu rahatlıkla
anlaşılacaktır. Bu bakış açısıyla Ersoy’un diğer metinleri ya da eserlerinin bundan sonraki dönemde değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
KAYNAKÇA
Doğan, D. M. (2020) Millî Mücadelenin Zaman Akışı (Cihan Harbi’nden Cumhuriyet’e). Yazar Yayınları.
Ankara.
Doğan, D. M. (2021). İstiklâl Marşı Bin Yılın Destanı (Ciltli). Yazar Yayınları. Ankara.
Doğan, O. (2011). Millî Mücadelede Sebîl’ür- Reşâd Dergisi Ve Eşref Edib’in “Maraş Ve Ayntablıların
Kahramanlıkları” İsimli Makalesi Sebîl’ür- Reşâd Journal and Eşref Edib’s Article about Bravery
of Maraş People and Ayntab People in National Struggle Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(4):1439 -1474 ISSN: 1303-0094 https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/223369
Efe, A. (2009). Sebîlürreşâd. TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 36, 251-253.
Ersoy, M. Â. (1920). Kastamonu Vaazı, Vaazı, https://tr.wikisource.org/wiki/Dosya:Kastamonu_Vaaz%C4%B1.pdf
Fergan, E. E. (1960). Mehmed Âkif, Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, (Tek Cilt, İlaveli 2.Baskı),
İstanbul.
Karabacak, M. (2014a). Mehmed Âkif Ersoy’un Balkan Harbi Zamanında Yaptığı Vaazlarda Kullandığı
Hadislerle İlgili Bir Değerlendirme. Cilt 18, Sayı 2, 111 - 135, 15.12.2014, https://doi.org/10.18505/
cuifd.254672. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4280/254672.
Karabacak, M. (2014b). Mehmed Âkif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı Zamanında Yaptığı Vaazlarda Kullandığı
Hadislerle İlgili Bir Değerlendirme. Volume 9, Issue 8, DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7072, 569-585.
Kavas, A. (2009). Sömürgecilik. TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 37, 394-397.
TBMM 2021 Kaynak Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz: İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif
Ersoy - Belgeler. Ankara: TBMM Basımevi. 2021. 180-201.
Topçu, N. (1970). Mehmet Âkif. Hareket Yayınları. İstanbul.

180

DİNÎ-TASAVVUFİ YÖNLERİYLE
MEHMED ÂKİF VE İSTİKLÂL MARŞI
Selami Şimşek
Prof. Dr., Gümüşhane Üniversitesi

Giriş
Son dönemde insanımızı derinden etkileyen şair, yazar ve düşünürlerimizden birisi de Mehmed Âkif Ersoy’dur. Çok yönlü bir şahsiyete sahip olan
Âkif, iyi bir şair, nâsir ve mütefekkir olduğu kadar iyi bir hoca, hafız, vaiz, tefsir
âlimi, mistik, mütercim, mûsikişinâs, baytar ve sporcudur.
Tüm bunlardan öte Âkif, müthiş bir karakter ve inanç abidesidir. Çünkü
o, dinî ve mistik yönü çok güçlü olan bir kişiliğe sahiptir. Din onun hayatının
akışında hayatın bir programı haline gelmiş vaziyettedir. Bir başka ifade ile hayatı boyunca kendisini İslam’ın taleplerine göre ayarlamış bir şair (İmamoğlu,
1997: 11), şiirle vaaz eden bir müttakî, bir ahlak adamıdır (Edib, 2011: 560).
Hemen her sanat eserinin, sanatkârının eğitimi, kişiliği, inancı, duygu ve
düşünce dünyasından açık veya gizli, az yahut çok izler taşıdığı malumdur. Bu
durumu Mehmed Âkif ’in kaleme aldığı İstiklâl Marşı gibi dinî-millî değerlerimizi âdeta özetleyen kırk bir mısralık manzûmesinde de çok daha fazlasıyla
müşahede etmek mümkündür.
Esasen Âkif ’in eserleri, şahsiyetidir desek abartmış olmayız. Nitekim o,
doğruyu anlatarak da sanat yapılacağını gösteren bir şair olarak “Aczimin giryesidir bütün âsârım” (Ersoy, 1987: 3) demiş, idealist bir şahsiyet olduğunu ortaya koymuştur. Edebiyat tarihlerinde pek az sanatkârın eseri ve düşünceleri
ile şahsiyeti arasındaki benzerlik, hatta aynılık, Âkif ’inki kadar olabilmiştir.
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Sadece edebiyatçıların değil, birçok ahlakçıların bile hayatları “hocanın dediklerini yap da yaptıklarını yapma” meselini doğrulayan örneklerle doludur. Bir
şair olduğu kadar, hatta şairliğinden daha çok bir idealist olan Âkif ’i, bu kaidenin çok nadir istisnalarından biri olarak pekâlâ gösterebiliriz (Okay, 1989:
12; Okay, 2015: 201).
Okay’ın yukarıdaki düşüncelerinin bir benzerini Ahmet Kabaklı da şöyle
ifade etmektedir:
“Son yüzyıllık tarihimizde özü sözüne eylemi söylevine uyar kimseler
fazla olmadığı için, Âkif ’in bu örnek kişiliği üstünde durulmalıdır. O
prensiplerini hareketleriyle zedelemeyen, hatta onları yaşayış haline
koyabilen sayılı insanlarımızdandır.” (Kabaklı, 1972: 53).
İ. Lütfi Çakan ise Âkif ’in Safahat’ı için: “Allah’a çağıran, çağrısıyla uyumlu
güzel işler yapan ve ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet, 41/33) ayetinde vurgulanan söz-fiil uyumunun, mü’min tavır
ve duruşunun şiir ve edebiyat alanındaki nadir örneklerinden biri ifadelerini kullanır ki (Çakan, 2021a: 154) bu ifadeleri aynı şekilde İstiklâl Marşı için
kullanmak mümkündür. Evet, Marş da Âkif ’in mü’min, muvahhid, vatan ve
milliyetperver duruşunun on kıta, kırk bir mısra ile özetlenmiş hâlidir.
İşte biz de bu sebeple Mehmed Âkif ’i dinî-tasavvufî yönleriyle ele alarak
onun bu yönünün yazdığı İstiklâl Marş’ına nasıl sirayet ettiğini, yansıdığını
ortaya koymak istedik. Bunun için önce Âkif ’in dinî-tasavvufî dünyasına anahatlarıyla temas ettik, ardından Marş’ı kıta kıta ele alıp açıkladık.
A. Âkif’in Dinî-Tasavvufi Dünyası
Mithat Cemal Kuntay’ın, Âkif ’le ilgili eserinde onun şahsiyetinin “Kur’ân’lı
ev, pehlivanlı mahalle, rasathaneli mektep” diye üç kaynaktan beslendiğini ifade ettiğini biliyoruz (Kuntay, 2007: 206). Biz Kuntay’ın bu düşüncelerine katılmakla birlikte Âkif ’in dinî-tasavvufi dünyasının şekillenmesinde “Kur’an’lı
ev”in yanında “dindar mahalle ve çevre, âlim ve sufi hocalar, dinî-tasavvufi
klasikler ve mistik kişilik”in de etkili olduğu kanaatini taşımaktayız. Şimdi bu
hususları başlıklar halinde kısaca açıklayalım.
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1. Kur’an’lı Ev

Âkif ’in Aralık 1873 tarihinde İstanbul Fatih’te Sarıgüzel Mahallesi’nde ailesine ait evde dünyaya geldiğini biliyoruz. Bu evde Buhara’dan Tokat’a, sonra
Amasya’ya, buradan da İstanbul’a göç etmiş olan bir ailenin soyundan gelen
Emine Şerife Hanım ile Arnavutluk’un İpek kazasına bağlı Şuşisa’dan İstanbul’a gelen Tâhir Efendi’nin kurduğu bir aile yaşamaktadır (Düzdağ, 1998:
1-2). Yine bu evde, içinde beş vakit namaz kılınmakta ve Kur’an-ı Kerim okunmaktadır. Âkif, ilk dinî terbiyesini ve ileride gelişip serpilecek olan şahsiyetinin
tohumlarını işte böyle bir manevi iklimde yaşayan aileden almıştır. Bunu kendisi bir röportajda şöyle anlatmaktadır:
“İlk din terbiyemi, ev, mahalle, ilk mektep ve rüştiye tahsilinde aldığım
telkinler vermiştir. Bilhassa evin bu husustaki tesiri büyüktür. Annem
çok âbid ve zâhid bir hanımdı; babam da öyle. Her ikisinin de dinî
salabetleri vardı. İbâdetin vecdini, zevkini, heyecanını tatmışlardı. Pederim, Hacı Feyzullah Efendi merhumun müridlerindendi. Nakşî şeyhlerinden olan Feyzullah Efendi o zaman hayatta idi. Annemin tarikata
intisabı yoktu. Babam bana tasavvuf telkininde bulunmamıştır.” (Yıldırım-Özdemir, 2007: 270).
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Âkif ’in ailesi “ibadetin zevkini tatmış” bir ailedir ve bu ailede yaşanan İslamiyet, bilime, içtenliğe ve umuda
dayanan bir İslamiyet’tir. İslam’a bağlılığı, cahilliğe, taklide ve korkuya dayanan bir kimsenin ibadetinden zevk duyması mümkün değildir. Âkif, annesi
Emine Şerife Hanım’ın tatlı sesiyle okuduğu Kur’an ayetlerini duya duya büyümüş ve babası Tahir Efendi’nin bu ayetlerle ilgili açıklamalarını dinleye dinleye
de olgunlaşmıştır (Duymaz, 2006: 28).
Âkif ’in çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde yaşadığı bu “Kur’an’lı ev”,
ona ömrünün sonuna kadar hiçbir zaman soluklaşmayacak ve silinmeyecek
birtakım kişilik hususiyetleri kazandırmıştır ki bunların başında “samimiyet”
gelir. Âkif, gerek şiirleri ve gerekse düz yazılarında anlattığı duygu ve düşüncelerinde kelimenin tam anlamıyla “samimi” olan bir şahsiyettir (Duymaz, 2006:
28). Nitekim o, bir şiirinde bu durumu şöyle dile getirmiştir:
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Bana sor sevgili kârî, sana ben söyliyeyim
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri
Ne tasannu bilirim, çünkü ne sanatkârım. (Ersoy, 1987: 3)
Çocukluğunu, Kur’an’ın manevi iklimin hâkim olduğu böyle bir evde geçiren Âkif ’in küçücük kalbinde Kur’an-ı Kerim’e karşı uyanan bu ilgi, daha sonra
onu baştan sona ezberlemeye götürerek demir hafız yapacak, hatta Türkçe’ye
çevirmeye, tefsir etmeye kadar ilerletecektir. Daha da önemlisi Kur’an, onun
şahsiyetine ve sanatına yön veren tükenmez kaynaklardan biri olacaktır. Yirmi
iki yaşında iken yazdığı ilk şiirinin “Kur’an’a Hitap” başlıklı olması dikkatleri
celbetmektedir. Yirmi sekiz beyitten müteşekkil bu şiirin son kısımlarında yer
alan aşağıdaki dizeler Âkif ’in hem günlük hayatının hem sanatının onunla ne
kadar kaynaştığının bir fotoğrafıdır:
Pîrâye-i hâfızam sen oldun
Sermâye-i hâfızam sen oldun.
Sensin hele ey kitâb-ı a’zam
Hâşâ buna hiç tereddüd etmem
Dünyada refîk u hem-zebânım
Ukbada muîn ü müste’ânım. (Şengüler, 1990: 4/268)
Âkif tüm bunların yanında, Sebîlürreşâd ve Sırâtımüstakîm dergilerinde
yazdığı makalelerinde ve yayımladığı şiirlerinde Kur’an-ı Kerim’den seçtiği
ayetlerden yola çıkarak duygu ve düşüncelerini yazmaya devam etmiş ve bu
davranışını ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür (Duymaz, 2006: 28-29).
Kuntay’a göre Âkif ’in karakterinde Kur’an ve dinî unsurlar çok önemli
olup, Cevdet Paşa Kuran’ın neşredicisi, Âkif ise Kur’an şairidir. Ancak ikisinin
arasından fark var: Kur’ân Cevdet Paşa’nın kültürünü, Âkif ’in kültürü ile birlikte seciyesini de meydana getirmiştir (Kuntay, 2007: 239).
2. Dindar Mahalle ve Çevre

Yukarıda ifade edildiği üzere Âkif, İstanbul’da Fatih semtinde ailesine ait
evde dünyaya gelmiştir. Âkif ’in dünyaya gelip yaşadığı bu ev Fatih Camii’ne
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çok yakındır. Bu camide günde beş vakit okunan ezanlar, davete icabet ederek
kalabalıklar halinde camiye koşuşan müslümanlar, namazdan sonra camiyi
topluca terketmeler, daha önemlisi caminin mübarek gün ve gecelerde dolup
taşmalarıyla kendini gösteren coşkulu ve zengin bir ruh saçan manevi havalar
Âkif ’in gözünde ve gönlünde derin hisler uyandırmıştır. Bundan dolayı Âkif,
hem Fatih Medresesi müderrislerinden olan babası Tâhir Efendi ile sarsılmaz
bir imana, sağlam bir dinî ve ahlaki hayata sahip annesi Emine Şerife Hanım’ın
evinde hem de evlerinin hemen yakınında cereyan eden bu huzur ve mutluluk
dolu manevi havasını bütün çocukluğu boyunca doya doya teneffüs etmiş ve
ruhunun derinliklerine sindirmiştir (İmamoğlu, 1997: 51).
Âkif ’in sadece ailesine değil, yakın komşularına ve aile dostlarına baktığımız zaman da bu manevi atmosferi içtenlikle yaşayan kimseler olduğunu görürüz. Nitekim komşuları, dinî, ahlaki, geleneksel, muhafazakâr bir hayat tarzını benimseyen kimselerdir. Âkif onları da yakından gözlemlemekte, bilhassa
onların uzantısı sayılan çocuklarıyla sokakta oynayıp arkadaşlık yapmaktadır.
Aile dostlarını ise, Fatih Camii imamları ve diğer hocalar oluşturmaktadır
(İmamoğlu, 1997: 52).
Dolayısıyla Âkif ’in komşuları ve ailesinin dostları da dinî bakımdan bilgili, görgülü ve kültürlü kimselerdir. Mesela, ailece görüştükleri son devrin
önde biyografi, tarih, edebiyat alimlerinden şair İbnülemin Mahmud Kemal
(v. 1957)’in ailesi de o devirde kültürlü ve dindar bir aile örneğiydi. Âkif ’in
babası Tahir Efendi bazen bu ailenin konağında, bazen de Yakacık’daki yazlık
evlerinde, oğlu Âkif de dâhil olmak üzere bu ailenin çocuklarına Arapça ders
vermekteydi. Hatta İbnülemin ile Âkif arkadaş olmuşlardır ki bu durumu İbnülemin’in kendisi de bir eserinde dile getirmiştir (İnal, 1988: 91).
Toparlayacak olursak Âkif ’in evlerinin Fatih semtinin özellikle Fatih Camii’nin yanında olması, semt hayatının gidişatı ve nasıl akıp gittiği hususunda
ona yakından müşâhede imkanı vermiştir. Kuntay’ın da ifade ettiği gibi cami,
bir bakıma Âkif ’in evlerinin selamlık dairesi, ev de caminin harem tarafı gibi
olmuştur (Kuntay, 2007: 270). Velhâsıl Âkif ’in yaşadığı çevrenin ve o çevrenin
kültür yapısının onun tabiat ve seciyesinde etkisi kaçınılmazdır (İmamoğlu,
1997: 53).
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3. Âlim ve Sufi Hocalar

Âkif ’in yetişmesinde ve şahsiyetinin şekillenmesinde etkili olan bir diğer
unsur da âlim ve sufi hocalar olmuştur. Onun yetişme yıllarında şahsiyetinin
teşekkülünde rolü bulunan kişilerin başında kendisine ilk dinî bilgileri veren,
Arapçasının, fıkıh ve akâid bilgilerinin gelişmesine yardım eden Nakşibendiyye tarikatına da mensup babası Mehmed Tahir Efendi gelmektedir. Ayrıca
Sultan II. Abdülhamid devrinin hürriyetperver şahsiyetlerinden Fâtih Merkez
Rüşdiyesi’nde Türkçe muallimi Hüseyin Kâzım Kadri Efendi, hafızlık ve kavâid
hocası, Fatih Câmii imamı ve aynı zamanda Kâdiriyye tarakatına mensup Filibeli Mehmed Rasim Efendi (Arap Hoca), Arap-Fars edebiyatına vukufiyetine
hayran olduğu hocası Hicri Efendi, kendisinden tefsîr, hadîs ve Mesnevî dersleri aldığı Nakşî-Mevlevî şeyhi Hoca Hüsâmeddin Efendi, Hafız Dîvânı, Mesnevî
ve Gülistân derslerini takip ederek Farsça’sını ilerlettiği Mesnevîhân Mehmed
Es’ad Dede, Arapça hocaları olarak kendisinden Müberred‘in el-Kamil’ini okuduğu Hersekli Ali Fehmi Efendi, yine Arapça derslerinden istifade ettiği Hacı
Zihnî Efendi, Mu’allakât hocası Hâlis Efendi’yi zikretmek mümkündür.
Âkif ’in ayrıca ders ve müzakere arkadaşları Mehmed Şevket ve Babanzâde Ahmed Nâim ile daha Baytar Mektebi’nde talebe iken kendisini klâsik eserleri okuyacak kadar Fransızca’sını ilerletmeye ve Batı edebiyatını takip etmeye
yönelten Ispartalı Hakkı Bey, memuriyetinin ilk yıllarında yanında bulunarak
Fransızca çalıştığı Baytar Miralay İbrahim Bey’i de unutmamak gerekir (Şimşek, 2019: 13-14).
4. Dinî-Tasavvufi Klasikler

Yukarıda Âkif ’in okuduğu bazı dinî-tasavvufi klasiklere temas etmiştik.
Âkif dinî-tasavvufi klasiklerden ilk okuduğu eser, kendi ifadesiyle Fuzûlî’nin
Leylâ vü Mecnûn’udur. Bunun yanında Hâfız-ı Şirâzî’nin Dîvân’ını, Mevlânâ’nın Fîhi Mâfih, Dîvân-ı Kebîr, Mesnevî’si ile bu eserin İsmâil Ankaravî
tarafından yapılan şerhini, Sa’dî-i Şirâzî’nin Bostân ile Gülistân’ını, Arap dili
ve edebiyatı âlimi Müberred‘in el-Kamil’ini, Cahiliye döneminde yedi yahut
on şaire ait seçkin kaside koleksiyonu olan Mu’allakât’ı, Arap şairlerden Mütenebbî’nin Dîvân’ını, Ebû Firâs’ın şiirlerini, Firdevsî’nin Şehnâme’sini, Ferîdüddin Attâr’ın eserlerini, İbnü’l-Fârız’ın Dîvân’ını, Şems-i Mağrîbî’nin Dîvân’ını,
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Şeyh Bedreddin’in Vâridât’ını, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini, Celâleddin
Mahallî ile Celâleddin Süyûtî tarafından kalem alınmış olan Celâleyn Tefsîr’ini,
Muhammed İkbal’in Peyâm-ı Maşrık ile Esrâr-ı Hodî’sini okumuştur (Şimşek,
2019: 39-128).
5. Mistik Kişilik

İrşadını Kitap, Sünnet, iman, ilim-marifet, fazilet ve sa’y merkezli olarak
şiirle gerçekleştirmiş olan Âkif ’in (Çakan, 2021a: 153) mistiklik yönü ile ilgili
olarak lehte veya aleyhte pek çok görüş ortaya konulmuştur. Bu konuda birçok
araştırmacı tarafından görüş ortaya konulmuşsa da biz Ali Nihad Tarlan, Nurettin Topçu ve İsmail Lütfi Çakan’ın kanaatlerini paylaşmaktayız.
Tarlan’a göre, Âkif tamamen şerîata bağlı olup, tasavvufu ruhen yaşamış
bir insandır. Belki geniş kültürü ve İran edebiyatını tanıması, Mevlânâ’nın
Mesnevî‘si ve Dîvân-ı Kebîr’i ile meşgul olması hasebiyle, eserlerinin bir kısmındaki tasavvuf kokusu bu yola hiç de yabancı olmadığını göstermektedir.
Ne var ki, içini daima sızlatan millet ve vatan sevgisi, bu madde asrında tasavvufun bir kurtuluş yolu olamayacağı kanaatiyle rûhunun bu cephesini bize ifşa
etmesine imkân tanımamıştır (Tarlan, 1971: 45-49).
Âkif ’in mistik, veli bir şahsiyet olduğu üzerinde ısrarla duran ise Türkçe muallimi Nâfiz Bey’in delâletiyle Âkif sevgisine mazhar olan ve bunu bir
ömür boyu yaşayan Nurettin Topçu olmuştur. Topçu’ya göre Âkif, bir millet
mistiği ve millet ahlakının velisidir. O, aşılmaz ve erişilmez büyük bir şahsiyettir, vecdler şairidir. Onun yedi kitaptan meydana gelen Safahat’ı adeta nefsin
mertebeleri gibi aşağıdan yukarıya doğru çıkmış ve “Gölgeler“ ile kemale kavuşmuştur. O, ruh fatihlerinden birisidir. Âkif, Hz. İsa’nın yirminci asır ümmetine sunduğu ümit, aşk ve imandan ibaret üçlü mucizesini bize sunmaya
muktedir bir veli ruha sahiptir. Âkif, “Bana seni gerek seni” diye ömründen
inleyen mistiğin izlerinden bir fırtına hamlesiyle Yaradan’a koşan bir şahsiyettir. Âkif ’in bir başka vasfı da münzevi oluşudur. Çünkü büyük adamlar hep
böyle münzevi olmuşlardır. Onun inzivası halk içinde olmuş, cemaatin içinde
çilesini doldurmuştur. Bir anlamda kesrette vahdeti yaşamıştır. O, Sinan, Yunus, Mevlânâ, Fuzûlî gibi sonsuzluğun yolcusu olan sanatkârlardandır. O, bir
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mistik, bir mürşid olduğu kadar davasının mesuliyetinin bilincinde bir velidir. O, XX. asrın Sa’dî-i Şirâzî’sidir. Sa’dî’nin nasıl Gülistân‘ı, Mevlânâ’nın nasıl
Mesnevî‘si var ise Âkif ’in de Âsım‘ı vardır. Âkif, Safahat’ının son merhalesinde
Eflatun‘larla Mevlânâ’ların muradına eren sanatkârlığa teslimiyeti tamamlamıştır. O, tasavvuftaki “terk”, “vecd” ve “huzur” hallerinden geçmiş bir mistiktir. Netice itibarıyla hiçbir zaman gerçek tasavvufa ve bu yolun kâmil şahsiyetlerine karşı çıkmamış, aksine onları desteklemiş ve onlardan beslenmiş olan
Âkif ’e, bir millet ve tasavvuf mistiği, velisidir desek abartmış olmayız (Şimşek,
2019: 18-19, 291).
N. Sami Banarlı’nın şu tespitleri de Âkif ’in mistik kişiliğinin bir fotoğrafıdır: “Ben, Mehmed Âkif ’i, büyük şair, büyük vatansever, manzûm hikâyeler ve
vaazlar yazarı, bilhassa inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda evliyâlar
kadar temiz ve lekesiz görebilmenin hazzını duyarım. İçim rahatlar” (Banarlı,
1985: 318).
İ. Lütfi Çakan ise hocası Mahir İz’in Âkif ile ilgili “çelik karakterli içtimaî
mürşidimiz” ifadesinden yola çıkarak onu tekkesi, dergâhı, müridi, külahı olmayan içtimai bir mürşid ve hayata, olaylara vahiy öncelikli bakan, bu sebeple
de engin bir ferâset, öngörü sahibi olan, “muhaddes ve mülhem” bir mistik olarak tanımlar ki, bu da Âkif ’in kendi nevi şahsına münhasır bir mistik, mürşid
oluşunun bir başka ifadesidir (Çakan, 2021a: 152, 155).
B. İstiklâl Marşı’nın Dinî-Tasavvufi Tahlili
Konumuza geçmezden önce İstiklâl Marşı’nın yazılış süreci, yazıldığı yer
ve ortam ile ilgili kısaca malumat vermeyi faydalı buluyoruz. Çünkü Âkif ’in
kişilik ve donanımının yanında süreç ve ortam da Marş’ın muhtevasını etkilemiştir. Bir başka ifadeyle Marş, Âkif ’in gönül dünyasını ve düşüncelerini yansıtmanın yanında içinden doğduğu toplumun ruh dünyasını ve değerlerinin
de dışa vurumunun bir göstergesidir (Canatan, 2017, 45).
Hemen ifade edelim ki Âkif, İstiklâl Marşı’nı başarılardan, zaferlerden
duyduğu heyecanla yazmamış, ufukların karanlık olduğu bir zamanda, başarının pek umut edilmediği, zaferin hayal olarak görüldüğü günlerde kaleme
almıştır.
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Şöyle ki o günlerde, Batı Anadolu’da bir taraftan Yunan ilerlemesi devam
ederken, diğer taraftan nizâmî olmayan kuvvetlerin düzenli orduya dönüştürülmesinin sancıları yaşanmaktadır. 6 Ocak 1921’de Yunan ordusu, Bursa ve
Uşak cephelerinde taarruza geçmiş, üç gün sonra Bilecik ve Bozüyük’ü işgal
etmiştir. Bir gün sonra ise Türk ordusu “İnönü Zaferi”ni kazanmış, 22 Ocak’ta
da Çerkez Ethem kuvvetlerinin direnişini kırmıştır (Doğan, 2017: 79).
İşte kurtuluş mücadelesinin amansız bir şekilde verildiği o günlerde Garp
Cephesi Kurmay Başkanı İsmet İnönü ile Maârif Vekili Dr. Rıza Nur, milletin
heyecanını ve moralini düzeltecek, onu coşturacak bir Millî Marş yazılması
konusunda anlaşmış ve konuyu bu işlerden sorumlu Orta öğretim Müdürü
Kâzım Nâmi (Duru) Bey’e iletmişlerdir. Bunun üzerine Maârif Vekaleti tarafından 25 Ekim 1920 tarihinde güfte ve bestesi için kazanana beşer yüz lira
para ödüllü “Millî Marş Yarışması” açılmış, 23 Aralık son katılma tarihi olarak
belirtilmiştir (Kesten, 1997: 69; Duymaz, 2009: 29).
Âkif, Marş’la ilgili gelişmelerin yaşandığı sıralarda Kastamonu’da olup,
yarışmaya para ödülü konması hasebiyle katılmamıştır. Arzu edilen bir eser
yazması için kendisini sıkıştıranlara ise “Milletimin kurtuluş müjdesini verecek,
imanını terennüm edecek bir eseri parayla yazacak karakterde bir adam değilim”
diyerek son derece anlamlı bir cevap vermiştir (Canım-Çalık, 1995: 29). 24
Aralık’ta Ankara’ya dostu Eşref Edib’le birlikte hareket eden Âkif, Ankara’ya
geldiğinde Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş, Kastamonu’daki “vatanperver
mesaisi”nden dolayı Paşa’nın memnuniyet ve takdirlerine mazhar olmuştur.
Burada yeri gelmişken manevi cephemizin kuvvetlenmesinde Âkif ’in yanında çıkarmış olduğu Sebilürreşad dergisinin de büyük hizmetleri olduğunu
belirtmek gerekir. Nitekim Âkif Ankara’ya geldiği vakit de dergisinin yayımlanması çaba göstermiş, 3 Şubat Ankara’da ilk sayısı yayımlanmıştır. Sebilürreşad bu dönemde Büyük Millet Meclisi tarafından Matbuat Umum Müdürlüğünün matbaasında bastırılmış, büyük kısmı resmî kanallarla dağıtılmıştır
(Doğan, 2017: 79-80).
5 Şubat’ta İstiklâl Marşı yarışmasına katılan 700’den fazla şiiri -bazı kaynaklarda 724 olarak verilirse de rakam kesin olarak belli değildir- yeterli görmeyen Maârif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, Âkif ’e bir mektup
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göndererek onu marş yazmaya ikna etmeye çalışmış, para ödülünü meselesini
kendisinin istediği şekilde çözümleyeceklerini söylemiştir (Çetin, 2014: 18).
Marş’ın Âkif tarafından yazılmasının ısrarla talep edilmesinin altında yatan
en önemli sebep, onun gibi iman salabeti bilinen bir şairin milletin hissiyatına
tercüman olabileceği hususunda şüphenin olmaması ve yazacağı metnin muhtevası bilinerek, tahmin edilmesidir (Doğan, 2017: 78).
O tarihlerde İngiltere’nin öncülüğünde İtilaf Devletleri Londra’da Sevr’de
bazı değişikler yapmak suretiyle kabul ettirmek maksadıyla bir konferans düzenlenmesi için harekete geçtiler. Londra Konferansı’na gidecek Bekir Sami
Bey başkanlığındaki Millet Meclisi heyeti 6 Şubat’ta Ankara’dan hareket etmiştir. 8 Şubat’ta bir süredir Fransız kuvvetlerine karşı mücadele eden Antep
teslim olmuştur. 14 Şubat’ta Hâkimiyyet-i Millîye gazetesinin birinci sayfasının
sol alt kısmında “Bir Vaazdan” başlığı altında Âkif ’in Kastamonu havalisindeki
vaazlarından birinin bir bölümü yayınlanmıştır (Doğan, 2017: 80).
Maârif Vekili Hamdullah Suphi’nin söz konusu mektubuna rağmen Âkif,
İstiklâl Marşı’nı hâlâ yazma eğiliminde değildir. Bunun üzerine Âkif ’in haberi olmadan Taceddin Dergâhı’nda beraber kaldıkları, çok sevdiği genç dostu
Balıkesir mebusu Hasan Basri (Çantay) Bey devreye girerek Hamdullah Suphi
Bey’e “Âkif Bey yazacak” sözünü vermiş, Âkif de dostunun bu sözünü yerde
bırakmamak için kabul etmiştir (Doğan, 2017: 80; Çetin, 2014: 20).
Âkif, iki gün tam bir istiğrâk yani kendinden geçme hâlindedir. Tâceddin
Dergâhı’nda, sokakta, camide, Hâkimiyet-i Millîye idarehanesinde, Meclis’te,
uyurken, yürürken, yemek yerken hep Marş’ı yazmakla meşguldür. Bu konuda
Konya mebusu Hafız Bekir Efendi, Cemal Kutay’a “Âkif, bir gece birden uyanır,
kâğıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ mısrasıyla başlayan kıtasını
yazar. Sabahleyin namaza kalktığımda, üstadı çakısıyla duvardaki yazıyı kazarken gördüm” diye hatırasını da anlatmıştır (Çetin, 2014: 20; Kesten, 1997: 76).
Nihayet 15 Şubat’ta Âkif tarafından ilgililere teslim edilen şiir, 17 Şubat’ta
Sebîlürreşâd dergisi ile Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde, 21 Şubat’ta da Kastamonu’da çıkan Açıksöz gazetesinde neşrolunmuştur (Doğan, 2017: 80; Çağbayır, 1998: 244).
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Burada şu hususu belirtemeden geçemeyeceğiz. Âkif ’in Marş’ı iki gün gibi
kısa bir zamanda yazmasında, onun şiirdeki büyük ustalığının yanında daha
önce marş tarzında bestelenen şiirlerinin de etkisi olmuştur diyebiliriz. Sağlığında Safahat’ına almadığı, 1912’de Balkan Harbi sırasında yazdığı “Cenk Şarkısı” ile Millî Mücadele sırasında Ankara’da yazdığı “Ordu’nun Duası” başlıklı
şiirler bunlardandır. Mesela “Cenk Şarkısı”nda yer alan, “Yerleri yırtan sel olup
taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!” ve “Düşmana çiğnetme bu toprakları” “Hangi taşın kalbini deşsen: Mezar!” mısraları ile “Ordu’nun Duası”nda
geçen,
Bir dileğim var ölürüm isterim
Yurduma tek düşman ayak basmasın
…
Türk eriyiz, silsilemiz kahraman!
Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.
mısraları İstiklâl Marşı’nı çok hatırlatmaktadır (Doğan, 2017: 77; Sakallı, 2018:
269).
Dolayısıyla Marş’ın muhtevası Âkif ’in zihninde Balkan harbi sırasında
oluşmaya başlamış, onları çeşitli metinlerde on yıl boyunca parça parça dile
getirmiştir. Özellikle “Berlin Hâtıraları”nın sonunda geçen aşağıdaki mısralar,
İstiklâl Marşı’na bir giriş mahiyetindedir:
-Korkma
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz! (Doğan, 2006: 94)
D. Mehmet Doğan’a göre, Âkif bu ve benzeri şiirlerin yanında toplumun,
maşerî şuurun vazgeçemeyeceği metinler de kaleme almış ve bunlar resmiyete
ihtiyaç duymadan halk nezdinde kabul görmüştür. Eğer İstiklâl Marşı resmî
marş olmasaydı, Âkif bir şekilde benzer bir şiir yazacak ve bu metin milletin
vazgeçilmezleri arasına girecekti (Doğan, 2017: 77).
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Yaşar Çağbayır’a göre ise Âkif, İstiklâl Marşı’nı yazmaya karar vermeden
önce gerek ruhen, gerekse maddeten hazır olup, o mısraları terennüm edecek
bir olgunluğa ulaşmış bulunuyordu. Zaten hadiseler onu bu iş için hazırlamıştı. Buna misal Kastamonu’da verdiği vaazlardır ki o vaazlar, İstiklâl Marşı’nın
nesir olarak ifadesinden başka bir şey değildir. Nitekim vaazlarında açıklama
ve ikna söz konusu iken, İstiklâl Marşı’nda bir haykırma ve meydan okuma
üslubu hâkimdir (Çağbayır, 1998: 243-244).
Tekrar konumuza dönecek olursak 21 Şubat’ta Londra Konferansı başlamıştır. Bu arada bir Millet Meclisi heyeti Moskova’da müzakerelerle meşguldür. Böylece Batı’nın büyük gücüne karşı yeni ortaya çıkan Sovyetler Birliği
ile ilişkiler geliştirilerek denge sağlanmak istenmektedir. 23 Şubat’ta Londra
Konferansı’na İstanbul hükûmeti adına katılan Tevfik Paşa söz hakkını Büyük
Millet Meclisi temsilcilerine bıraktığını belirtmiştir.
26 Şubat’a gelindiğinde Millet Meclisi İstiklâl Marşı yarışmasına katılan şiirlerden seçilen altı şiirin bastırılarak milletvekillerine dağıtılmasını kararlaştırmış, 1 Mart’ta da Karesi (Balıkesir) mebusu Hasan Basri’nin (Çantay) İstiklâl Marşı’nın güftesinin Hamdullah Suphi Bey tarafından kürsüden okunmasına dair önergesi görüşülmüştür. Akabinde Hamdullah Suphi Bey, yarışmaya
katılan ve seçilen şiirlerden birinin kürsüden okunması kararı üzerine kürsüye
gelerek yarışma hakkında bilgi vermiş, katılan şiirleri kuvvetli bulmadığı için
Âkif Bey’e müracaat ettiğini, kendisinin asil endişelerle ortaya koydukları tereddütleri -mükâfatı almamak gibi- ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri
alacağını belirterek “Bu şart ile büyük dinî şairimiz bize fevkalade nefis bir şiir
gönderdiler. Arkadaşlar, oyumu açıklıyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda hürriyete sahibim. Seçimimi yapmışım. Fakat sizin seçiminiz benim seçimimi nakzedebilir. Bu size aittir...” ifadelerini kullanmış, ardından Âkif ’in şiirini
okumuş, şiir büyük heyecan ve alkışlarla karşılanmıştır (Doğan, 2017: 80-81).
Meclis’in bu büyük teveccühü karşısında Âkif de oldukça heyecan duymuştur ki yakın arkadaşı Eşref Edip hatırlarında bu durumu şöyle dile getirmiştir: “O gün üstâd için en muazzam bir gündü. Hayatında bu kadar heyecanlı
bir gün geçirmediğini söylüyordu.” (Çağbayır, 1998: 259)
Esasen bu talep, eskiden beri Âkif ’in şiirini takdir edip beğenen Hamdullah Suphi Bey ile sınırlı değildir. Bu durumu başta Mustafa Kemal Paşa olmak
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üzere, Millî Mücadele’nin yönetim kadrosunun marşı beğendiklerini, görüşlerini yansıtan bir gazete olan Hâkimiyet-i Millîye’nin birinci sayfasında kabul edilmeden neredeyse bir ay önce çerçeve içinde yayınlanmasından, oyun
açıklanması olan bu yayından sonraki süreçte, Hamdullah Suphi Bey’in yine
“Oyumu açıklıyorum.” diyerek aynı yönde reyini beyan etmesinden, seçilmiş
diğer şiirleri bir yana bırakarak sadece Âkif ’in şiirini okumasından ve kabul
oturumunda da konu ne kadar tartışılırsa tartışılsın Âkif ’in şiiri dışındaki şiirlerin oylatılmamasından çıkarmak mümkündür (Doğan, 2017: 78-79).
Neticede Meclis, İstiklâl Marşı’nın nasıl seçilmesi gerektiği üzerinde tartışmış, kimisi marşı meclisin seçmesini, kimisi de hususî bir heyet tarafından
seçilmesini istemiştir. Bu tartışmalar sonunda Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığındaki Meclis, Âkif ’in şiirini büyük bir oy çoğunluğu ile marş olarak
kabul etmiş ve o günkü müzakereler Balıkesir mebusu Hoca Abdulgafur Efendi’nin İstiklâl Marşı kadar etkili bir duası ile son bulmuştur (Çetin, 2014: 21;
Çağbayır, 1998: 259).
İstiklâl Marşı, Meclis’te on bir gün sonra yani 12 Mart 1921 Cumartesi
günü tekrar ele alınmıştır ki bu defa başkanlığı İstanbul mebusu Dr. Adnan
Adıvar Bey yapmaktadır. Âkif ise bu toplantıya mahcubiyetinden katılmamıştır. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Marş yine büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Ayakta okunması ve dinlenilmesi teklifi üzerine ise yine Hamdullah Suphi Bey tarafından kürsüden ayakta okunmuş ve mebuslar da ayakta
dinlemiştir (Çağbayır, 1998: 270; Sarıhan, 1984: 60-61).
Âkif, Marş’ın resmî olarak kabulünden sonra, kendisine getirilen beş yüz
liralık para ödülünü, “Ben yarışmaya girmedim, bu para benim değildir.” diyerek reddetmiştir. Ancak o, meclis kasasında kalmaması için usul icabı teslim
alması gerektiği söylenince almış, kendisinin bu paraya çok ihtiyacı olduğu
halde kullanmayarak kimsesiz kadın ve çocuklara iş, sanat öğretme ve fakirlikle mücadele amacıyla kurulmuş olan Dârulmesâî’ye bağışlamıştır. Âkif ayrıca
İstiklâl Marşı’nı şiirlerinin toplandığı eseri Safahat’a almamış, “Onu milletime
ve kahraman ordumuza hediye ettim. Artık o milletimindir. Zaten o, milletin
eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım.” diyerek içindeki coşkun din, vatan, millet ve bayrak sevdasını bir kere daha haykırmıştır (Özönder,
1986: 130; Çetin, 2014: 21-22; Kesten, 1997: 104-105).
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Bu bilgilerden sonra Marş’ı açıklamaya geçebiliriz.
1. Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Âkif, şiirine “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” diye başlayarak büyük bir kararlılık göstermiş, daha ilk dizesinden itibaren Marş’ı dinî
bir ağırlıkla söylediğini hissettirmiştir. Esasen bu ağırlık, şiirde büyük bir enerjiye dönüşmüş, fakat bu, kelimeyle, dizeyle, kalemle, kelamla, resimle, müzikle
oluşan bir enerji değil, şairin “dil”inde mevcut olmuştur. Bir başka deyişle kaynağı kuram değil, Kur’an’dır (Akay, 2010: 33; Karabulut, 2018: 9). Zira yukarıda
da ifade edildiği üzere Âkif, hâfız-ı kelâm ve tefsir âlimidir. Kur’an’ı tercüme ve
tefsir edecek derecede iyi bilmektedir.
Marş’ın hemen bütün dizelerini Cenabıhak ile bağlantılı olarak büyük bir
inanç ile kaleme alan Âkif, ilk dörtlüğüne “Korkma” diye başlamışsa da bunu,
bir düşmandan korkunun değil, milletimizde korkuya yer olmadığını vurgulamak için yapmıştır. Çünkü milletimizin iman dolu göğsünde zaten korkuya
yer yoktur. Allah’a inanan millet, korkmaz ve hüzünlenmez. Âkif de bu ifadeyi bu duyarlılıkla kullanmıştır. Bu “korkma” sözü, Hz. Peygamber’in Hicret
sırasında Sevr Mağarası’nda iken düşmanların çok yakına geldiklerinin
duyulması üzerine biricik dostu Hz. Ebubekir’e söylediği, “Endişe etme,
korkma, Allah bizimle beraberdir” (Tevbe, 9/40) ayeti ile Tâhâ suresinin 68.
âyetinde Cenabıhakk’ın, Hz. Musa’nın sihirbazlar karşısında endişelenmesi sırasında “Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” şeklindeki hitabını hatırlatmaktadır (Karabulut, 2018: 9; Toptaş, 1999: 12). Bu sebeple şiirin ilk
dizesinin bu iki ayete bir telmih olduğunu söyleyebiliriz.
İ. Lütfi Çakan’a göre “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” (Yusuf,
12/87) ayetinin anlam ve okunuşu ile “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesinin mâna ve söylenişindeki paralellik, Âkif ’in vahiy
öncelikle duygu ve düşünce dünyasının en canlı yansımalarından biridir.
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Esasen Marş’daki ruh da işte bu vahye bağlı duygu ve düşünceden neş’et
etmektedir (Çakan, 2021b: 3).
Üçüncü ve dördüncü dizede geçen “millet” kelimesi üzerinde de konumuz
açısından kısaca durmak gerekir. Zira millet, Arapça’da “ezberden yazdırmak,
dikte etmek” anlamındaki imla kökünden türemiş olup, işitilen ve okunan bir
şeye dayanması veya dikte edilmesi ve yazılması bakımından “din” karşılığında
kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’deki anlamı da bu yönde olup, hadislerde bu anlamının yanında “doğuştan getirilen özellikler, fıtrat” manasında geçmektedir.
(Şentürk, 2005: XXX/64).
Âkif, “millet” kelimesiyle mensubu bulunduğu Türk halkını ifade ettiği
gibi İslam ümmetini de kastetmiştir. Zira Türk’ün de Müslümanların da sembolü ay ve yıldızdır. Bugün İslam ülkelerinin pek çoğunun bayrağında hilal ve
yıldızın yer alması bunun bir göstergesidir.
2. Kıta

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Bu kıtada “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl” dizesi şiirin temel
yapısını oluşturmakta olup, milletimizin iki önemli hususiyetine vurgu yapılmıştır. İlki, milletimizin hiçbir devirde kaybetmediği istiklâlin onun hakkı olduğu, ikincisi ise iman duygusu ile birlikte doğuşudur. İman duygusunu son
mısradaki ikinci “Hak” kelimesinden çıkarmak mümkündür (Okay, 2016: 74).
Marş’da iki defa “Hakk” ve üç defa da “hak” kavramı geçmektedir. Kur’an’da geçen “hak” kavramını karşılayan en büyük değer Allah’ın en başta gelen esmasından olan “Hakk”tır. Hakkın kaynağı ise Cenabı mevla’dır. Nitekim Kur’an’ın
Müslümanlara yüklediği en büyük görev Hakk’ı hâkim kılmaktır. Nitekim Enfal ve Yunus surelerinin 7-8. ayetlerinde “hak” kavramı ön plana çıkmaktadır
(Karabulut, 2018: 9).
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Tasavvufta ise esma ile seyr u sülûk yapılan tariîkatlarda nefs-i mutaminne makamında yani velilik makamında çekilen zikir “Hak”tır. Hak ism-i şerifi
zevâl, yokluk ve değişmeyi kabul etmeyen, ezelî ve ebedî olarak var olan, ulûhiyet ve vahdaniyette sâbit olan demektir (Usta, 2019: 98). Dolayısıyla Âkif ’in
“Hakk” kelimesi ile “İstiklâl”i aynı dizede ifade etmesi, bir tesadüf değil, tevafuktur.
Burada şu hususun altını da çizmek gerekir ki milletimiz tarih boyunca
Hak ve adalet kavramlarına sıkı sıkıya bağlı kalmış, Allah’ın emirlerinden ve
adaletinden hiç ayrılmamışlardır. Cenabıhak Kur’an’da “Zafer Allah’a inananlarındır” (Âl-i İmran, 3/139) buyurduğuna göre, zafer eninde sonunda “Hakk’a
tapan” milletimizin olacaktır (Kesten, 1997: 118-119). Çünkü bilir ki Cenabıhakk’a iman eden, hak yolda yürüyen, haksızlığa boyun eğmeyen, hakkı zalimlerin suratına haykıran ve bu yolda ölürse Hz. Hamza misali şehitlerin başına
yazılan, hakkı ve sabrı tavsiye eden bir milletin göğsüne, cehennemin kıvılcımından ince olamayan atom bombalarını değil, cehennemi dayasalar asla
yolundan geri çeviremezler (Toptaş, 1999: 21).
Kıtada dikkat çeken bir diğer kelime ise “kahraman”dır. Kahraman, sözlükte “savaşta yiğitlik ya da tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse)”
anlamındadır. Âkif ’e göre en büyük kahramanlık, hakiki Müslümanlıktır:
Şehâmet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır;
Hakîkî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. (Ersoy, 1987: 257)
Dolayısıyla Âkif, “kahraman” kelimesi ile Leyla’sı olan İslam uğruna can
veren, kan veren ordumuzun, yedi düvelin ordularının top, tüfek ve gülle yağdırması karşısında bütün tehditlere gülüp geçtiğini ifade ederek “nazlı hilal”in
hakiki Müslümanlığa sahip olan kahraman millete kaşını çatmamasını, bir gülüvermesini istemiştir (Toptaş, 1999: 21).
3. Kıta

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
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Bu kıtada öne çıkan kavramlar ise “ezel” ve “hürriyet”dir. Ezel, bir anlamda “Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler” (A’raf, 7/172) ayetine telmihtir. Biraz daha açacak olursak ezelde, elest
bezminde “evet” demişiz. Rab olarak Allah’ı kabul etmiş, böylelikle hürriyeti
almışız. Hürriyeti iman olarak benimsemişiz. Kafamızı koparsalar, bedenimizi çiğneseler, hürriyet düşüncemizi söküp atamazlar. Bundan dolayıdır ki
ecdadımız, diniyle, imanıyla yaşamak için kanlarını seller gibi akıtmış, fakat
esaret zincirini kafirlere, çılgınlara taktırmamıştır (Toptaş, 1999: 33). Burada
Âkif, dış düşmana olduğu kadar dolaylı olarak iç düşmana, nefse, şeytana karşı
verilen mücâdeleye de atıfta bulunmuş, gerçek hürriyetin ezelî ve ebedî olan
Hakk’a kul olmaktan geçtiğini belirtmiştir.
4. Kıta

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
Bu kıtada göze çarpan ifade “iman dolu göğüs”tür. Samimi bir inancın
yansıması olarak söylenen bu ifadeyi, “Ben yere ve göğe sığmam, ancak mümin
kulumun kalbine sığarım” (Aclûnî, 1988: II/195) hadisine bir telmih olarak kabul edebiliriz. Kur’an’da Zümer suresinin 22. ayetinde geçen “Allah’ın göğsünü İslâm’a açan kimse”yi bu bağlamda düşünülebiliriz. Bu sebepledir ki Âkif,
imanı aklın önüne geçirmiş, “Çelik zırhlı duvara karşı iman dolu göğsü” öne
sürmüştür (Göleç, 2010: 254; Karabulut, 2018: 9). Zira Âkif, hem İslam kültür
ve medeniyetinin tanımladığı imanı, hem de XIX. asrın pozitivizmine tepki
olarak doğan, Batı’da da Bergson gibi düşünürlerin kaleminde ifadesini bulan
iman kavramını dile getirmiştir. Bu iman sadece dinginliğe değil, aksiyona da
sevk eden bir imandır. Esasen Âkif ’in iman fikri, tevekkül içermekle birlikte
hareket ve aksiyondan da uzak değildir. Ona göre iman, cehdetmek ve aksiyonun anahtarıdır (Göleç, 2010: 254).
Bu kıtayı tasavvufi açıdan da şu şekilde yorumlayabiliriz: Garp dediğimiz
çelik zırhlı duvar, şeytan ve nefsin yıkılamaz, vazgeçilemez, altından kalkıla197
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maz zannedilen düşünce, his ve telkinleridir. Eğer imân dolu bir göğse, bir başka ifadeyle Hak ile olan gönüle sahipseniz asla ne şeytan, ne de nefis sizi hakimiyeti alına alabilir. Onların, senin aklını, kalbini çalmak için dost görünümlü
haykırışlarına aldanma, bırak kurtlar gibi uluyup dursunlar. Hakikatte onlar,
tek dişi olan bir canavar gibi olup, seni alt etmeleri mümkün değildir. Çünkü
göğsün imanla bezenmiş, Hakk’ı misafir etmiştir. XVI. asır Halvetî şeyhlerinden Şemseddin Sivâsî’nin söylediği şu beyit de bu durumun farklı ifadeleri olsa
gerektir: “Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hak/Pâdişâh konmaz saraya hâne
mamûr olmadan”.
5. Kıta

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın. belki yarından da yakın.
Bu kıtada da “Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın” ile “Doğacaktır
sana va’dettiği günler Hakk’ın...” dizeleri dikkatleri celbetmektedir. Peygamberimizin konuşurken yanında bulunanlara “Ashabî” yani “arkadaşlarım, dostlarım” şeklinde hitap ettiği bilinmektedir. Bundan dolayı Efendimiz’in sohbet
arkadaşlarına “Sahabe” denilmiştir. Bu alemde aynı güneşte ısınan, aynı havayı
teneffüs eden, aynı Kur’an’ı okuyan insanlar, birbirlerinin arkadaşı, kardeşidirler (Toptaş, 1999: 56). Burada “Muhakkak ki inananlar birbirinin kardeşidirler”
(Hucurât, 49/10) ayetini de unutmamak gerekir.
Yine bu dizede Âkif ’in 19 Kasım 1920 tarihinde Kastamonu Nasrullah
Camii kürsüsünden okuduğu “Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş
edinmeyin, onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi
isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır; kalplerinin gizlediği ise daha
büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız!” (Âl-i
İmrân, 3/118) ayetine işaretler vardır. Zira Âkif, bu konuşmasında sahte dostlardan ve düşmanlardan bahsetmiştir. Dolayısıyla “Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın!” dizesini Âkif ’in kürsüden okuduğu bu ayetin bir tefsiri
olarak görmek pekâlâ mümkündür (Karabulut, 2018: 9).
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“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...” dizesine gelince, bunda da
öncelikle “İman edip sâlih amel işleyenlere yeryüzünün idâresi vâdedilmiştir.”
(Nûr, 24/55), “Allah nûrunu tamamlayacaktır.” (Saff, 61/8) ayetlerine atıflar
bulunmaktadır. Dolayısıyla Cenabıhak bu ayet ile her kim ki dini, devleti,
vatanı, bayrağı, namusu, malı-mülkü ve canı için savaşırsa yardım edeceğini
beyan etmiştir (Erdem, 2011: 82). Hakk’ın vaadetttiği mutlak gerçekleşeceğine
göre, o bizim mâbedi iman dolu yurdumuz bizim olacaktır. Doğunun ezelî
fecri olacak İslam’ın nuru doğup, bütün âlemi aydınlatacaktır (Toptaş, 1999:
56).
Esasen Saff sûresinde genel olarak, Müslümanları Allah yolunda cihada
hazırlama ve İslam dinine sıdk ve sadakatle bağlı mü’minlere zafer ve müjdeler mevcuttur (Yazır, 1979: 7/4924). Dolayısıyla Âkif, Medine’de Allah yolunda doğruluktan ayrılmayarak cihada teşvik edilen mü’minlere inen bu sûre
ile farklı bir yolla kendi milletine seslenmektedir. Ona göre tek kurtuluş yolu,
Kur’an’a ve bayrağa sımsıkı sarılmak doğruluk ve ahlakla cihad meydanlarında
sağlam bir şekilde yer almak ve vatanı alçakların eline bırakmamaktır (Alev,
2014: 17).
Âkif ’in, 23 Ocak 1920 tarihinde Balıkesir Zağnos Paşa Câmii’ndeki hitabesinde ise “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız ki siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yola ulaşasınız.” (Âl-i İmran, 103) ayetini okuyarak
Müslümanların Hak yolundan ayrılmamaları, Kur’an’a sıkı sıkıya sarılmaları
gerektiğini söylemiştir. Dizede ayrıca Âl-i İmran suresinin 200. ayetinde geçen
“Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun
(birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.” ayetine telmihler de bulunmaktadır (Karabulut, 2018: 10).
Esas itibarıyla İslam inancının temel prensiplerinden birisi umuttur. Gerçek mü’minler günün birinde mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Allah’tan umut
kesmek büyük günahlardandır. Zira Allah’tan umudu ancak kafirler keser (Yûsuf, 12/87). Sıkıntı karşısında yılmamak, sabır göstermek inancın erdemlerindendir (Erdem, 2010: 303).
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6. ve 7. Kıtalar

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Bu iki kıtada öne çıkan kavramlar “vatan”, “şehid” ve “cennet”tir. Vatan,
sadece üzerinde yaşanılan bir toprak yığını değildir. Onu mübarek ve değerli kılan maddî ve mânevî bütün unsurlardır. Onun için bu cennet gibi güzel
vatana bakarken sadece toprağı değil, onun uğruna canını veren şehitleri de
görmek, bilmek ve anlamak gerekir. Âkif, “şehid oğlu” ifadesiyle de vatan için
canlarını seve seve fedâ eden bir ecdada sahip olduğumuzu hatırlatmaktadır.
Uğrunda canlar verilen vatanımıza sahip çıkmak, onu korumak, kollamak,
şehitlerin hatırasına olan saygının bir gereğidir. Cennet, inananların gideceği yerdir. Burada vatan, cennete benzetilmiştir. Bu nedenle vatan hiçbir şeyle
değişilemez (Karabulut, 2018: 10). Sufiler arasında yaygın olarak kullanılan
“Vatan sevgisi imandandır” (Aclûnî, 1988: 1/345) hadisine de telmih olduğunu
söyleyebiliriz.
“Şehid” ve “cennet” kavramlarının dinî boyutu oldukça geniş ve zengin
ifadeler olduğu malumdur. Kur’an’da “şehid” ile ilgili birçok ayet vardır (bkz.
Bakara, 2/154; Âl-i İmrân, 3/157, 169-171, 195; Nisâ, 4/74; Tevbe, 9/111). Söz
konusu ayetlerde şehitler için Allah yolunda öldürüldükleri için aslında ölü
olmayıp diri oldukları, Allah’ın rahmet ve mağfiretine kavuştuklarına vurgu
yapılmaktadır.
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8. Kıta

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne namahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Bu kıtada “mabed” “ezan” ve “şehâdet” kavramları ön plana çıkmaktadır.
Bu üç kavram da İslam dininin temel değerlerindendir (Karabulut, 2018: 10).
Hz. Peygamber, “Yeryüzü bana mescid kılındı” (Buhârî, Salât 56; Müslim Mesâcid 3) buyurmuştur. Âkif, Balıkesir için yazdığı şiirinde “Ey benim her taşı bir
ma’bed-i imân yurdum/Seni er geç bana bir gün verecek ma’budum” diyerek
“Allahım! Her karış toprağında iman ve secde izleri olan yurduma, nâmahremler, yabancılar, düşmanlar ayak basmasın.” duasını yapmıştır (Toptaş, 1999: 73).
“Ezan”, sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak ve ilan etmek”
anlamlarındadır. Bir dinî terim olarak Müslümanları namaza çağırmak ve namaz vaktini bildirmek için müezzin tarafından cami ve minarede günde beş
defa okunan, tekbir, şehadet ve diğer sözlerden ibaret bir İlahî dâvet demektir. Dörtlükte geçen ezan, dinin temelini oluşturan bir semboldür. Bir bakıma
İslam’ı temsil eden bir unsurudur. Çünkü içerisinde “tekbir” ve imanın özü
olan “kelime-i şehâdet” yer almaktadır. Kelime-i şehâdet, “Allah’ın büyüklüğünü, varlığını, O’ndan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa’nın
O’nun kulu ve elçisi olduğunu” bildiren eksiksiz bir iman esasıdır. “Ezan”, aynı
zamanda bir zafer müjdecisidir. Türklerin her bir galibiyetinden sonra, yüksekçe bir yerde okunan ezan, fethi müjdelemek içindir. Dolayısıyla ezan, vatanımıza İslam medeniyetinin hâkim oluşunun bir alametidir. Onun için bu
güzel yurdumuzun semalarından ezan sesinin sonsuza kadar kesilmemesi gerekmektedir. Vatanımız müstemlekelerden, işgalcilerden kurtarılmazsa ezan
sesleri susacak, yerine çan sesleri duyulacaktır. Bir başka deyişle İslam ortadan
kalkacak, yerine Hristiyanlık hâkim olacaktır. Buna asla fırsat verilmemelidir
(Karataş, 2016: 419-420, 422; Çetin, 2014: 76-77).
Netice itibarıyla Âkif bu kıtada, Allah’a dua ve yakarışta bulunarak bizim
için mübarek olan millî ve manevi değerlerimize düşman elinin değmemesini
istemiştir (Kesten, 1997: 121).
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9. Kıta

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.
Bu kıtada öne çıkan kavramlar “vecd”, “secde” ve “Arş”tır. Âkif, önceki
dörtlük ile bağlantılı olarak burada da şehitler adına konuşarak istekleri gerçekleştiği takdirde çok mutlu olacağını belirtmektedir. Şehit, isteğine kavuştuğunda -eğer mezar taşı varsa- coşkuyla Hakteala’ya bin secde edecek, yaralarından kanlı yaşlar aka aka, adeta her şeyden tecrit edilmiş, soyunmuş bir ruh
gibi naaşı yerden fışkıracak ve nihayet başı yükselerek belki de Arş’a değecektir
(Karabulut, 2018: 10).
Kıtada geçen “vecd” ve “Arş” kelimelerinin dinî bir terim olmalarının
yanında tasavvufta da ıstılah olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Lügatte,
“bulmak, hâsıl olmak, var olmak” anlamlarına gelen, vecd, bir tasavvuf ıstılahı olarak, sufinin zorlaması, istemesi olmadan, gönlüne gelen hâl demektir.
Hakk’ın sırrına muttali olunduğundan ruhun ulaştığı huşua da vecd adı verilmiştir (Cebecioğlu, 2014: 520).
“Arş”, sözlükte en büyük felek, taht, mülk, zuhur, tecelli, hâkimiyet gibi
anlamlara gelir. Dinî literatürde Allah’ın kudret ve büyüklüğünün tecellisinden
kinaye olarak dokuzuncu kat semada bulunduğu tasavvur olunan tahttır. Kâinattaki bütün varlıkları kuşatan bir cisim olup yüksekliğinden dolayı bu ismi
almıştır. Tasavvufta ise daha çok gönül, kâmil insanın kalbi olarak kullanılmıştır. (Cebecioğlu, 2014: 52; Uludağ, 1995: 53).
Klasik şiirde maddeden tecerrüd yani bedenin maddi değerlerden uzaklaşıp tamamen manevi değerlerle donanması mazmunu vardır. Sufi şair, kanlı gözyaşlarını dökerek, yüreğinin kanını akıtarak maddî varlığından sıyrılır,
bütünüyle incelip, soyut, manevi bir varlık haline gelinceye kadar maddeden
soyutlanmaya gayret eder (Çetin, 2014: 79).
Netice itibarıyla Âkif bu kıtada tasavvufi açıdan sufinin, seyr u sülûk esnasındaki yoğun ibadet hayatı ve çektiği çilelere işaret ettiği gibi yaşadığı vecd
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hallerine, maddî alemden soyutlanarak mana âlemine yükselişine, Hakk’a vuslat buluşuna dolaylı olarak işaret etmiştir diyebiliriz. Yunus’un ifade ettiği gibi
“Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil”, “Ölen hayvân imiş âşıklar ölmez.” Velhâsıl
sufi nasıl zorluk ve meşakkatler neticesinde vuslata eriyorsa, mukaddesâtı uğruna canını veren asker de şehit olarak Hakk’a kavuşmuş olacaktır.
10. Kıta

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Bu son kıta ise “şafak”, “hilal”, “Hak”, “hürriyet” ve “istiklâl” kavramları
dikkat çekmektedir. Birinci dörtlükte geçen “şafak”, güneş battıktan sonraki
alaca karanlığı ifade ederken burada “şafak” güneş doğmadan önceki alaca karanlığı karşılamaktadır. Bu durum zaferin habercisi olup, artık istiklâlin kazanılacağına dair inancın en üst seviyeye ulaştığını göstermektedir (Karabulut,
2018: 10).
Ayrıca ilk kıtadaki şafak ile akşam namazı vaktinin, son kıtadaki şafak
ile de sabah namazı vaktinin girdiğini söylemek gerekir. Yani mümin bilir ki
güneş batsa da yok olmamıştır, sabah yeniden doğup etrafı aydınlatacaktır.
Birinci kıtadaki “nazlı hilal”, son kıtada “şanlı hilal”e dönüşmüştür. İstiklâl kazanıldığı için bayrak uğruna dökülen bütün kanlar ona helaldir. Bu sebeple
milletimiz ve bayrağımız sonsuza kadar var olacaktır. Türk bayrağı ezelden
beri hür yaşamıştır, bundan sonra da hür yaşamak onun hakkıdır. Milletimiz
inançlı olduğu ve Hakk’a taptığı için istiklâli hak etmiştir (Karabulut, 2018:
10). Burada Yunus Emre’nin “Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası”
dizelerine de işaret vardır.
Burada son olarak kıtada geçen “Hak” ve “hürriyet” kelimeleri üzerinde durmak istiyoruz. Esasen Âkif Marş’ta altı defa “Hak”, üç defa “hürriyet”
ve onunla bağlantılı olarak iki defa “istiklâl” kelimesini kullanmıştır. Âkif ’in
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Marş’ta en fazla tekrar ettiği bu üç kelimeyi kullanmasının tesadüfi olmadığı
kanaatindeyiz. Şimdi dinî ve tasavvufi bakımından anlamları da çok büyük
olan bu iki kelimeye biraz daha yakından bakalım.
“Hak” sözlükte “gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve lâyık olmak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak” anlamlarına gelir. Kur’ân’da “hak” kelimesi iki yüz seksen yedi yerde geçmektedir ve
ayetlerin çoğunda bâtılın zıddı olarak kullanılmıştır. Bu zengin kullanım içinde hak kavramı Allah’a pek çok yerde izafe edilmekte olup bunların bazısında
O’nun güzel isimlerinden biri olarak doğrudan ilahi zata izâfe edilmektedir.
Hak kavramı Allah’tan başka Hz. Peygamber’e Kur’ân’a ve dine nisbet edildiği
de görülmektedir. İslam âlimleri hak kavramında iki temel mana tesbit etmişlerdir: Var oluş ve gerçeğe uygunluk (Topaloğlu, 1997: 15,152; Çağrıcı, 1997:
15,137). Hak kelimesinin tasavvuftaki anlamı dinî literatürdeki anlamı ile hemen aynıdır: Allah, inkârı imkânsız şey (Uludağ, 1995: 214).
“Hürriyet”e gelince sözlükte “soylu olmak, azat edilmek”, “özgürlük, bağımsızlık, köle olmamak, başkalarının haklarını da gözetip saygı göstererek
hareket etmek, bir kişinin, zümrenin veya kurumun kanuni haklarını koruma
ve kullanma serbestliği” anlamlarındadır. Kur’an’da hürriyet kelimesi doğrudan geçmezse de bir ayette hür, “efendi” (kölenin karşıtı) anlamında iki defa
tekrar edilmiş, ayrıca beş ayette “köleyi hürriyetine kavuşturma” ve bir ayette
de İmran’ın eşinin hamile kaldığı çocuğunu mabede adaması muharrer kelimesiyle kullanılmıştır. Hadislerde ise kölenin karşıtı olan hür kelimesiyle aynı
anlamdaki türetilmiş olanlar sıkça geçmektedir. İslam’a göre insan, sorumluluk sahibidir ve ona sorumluluk yüklenebilmesi için de hür ve akıllı olması
gerekmektedir. Hür ve akıllı olmayan kimseye sorumluluk verilemeyeceği gibi
o kimse, yaptıklarından dolayı da hesaba çekilemez. İnsan, ancak özgür iradesiyle yapabileceği iyilik ve kötülükten sorumlu tutulabilir (Çağrıcı, 1998: 502;
Serinsu, 2009: 149; Bal, 2020: 28).
İslam düşüncesinde fıkıh, tasavvuf, felsefe ve kelam gibi ilim dallarında
hürriyet kavramının ele alındığını ve bu kavramın çeşitli tanımlarının yapıldığını biliyoruz. Bunlar içerisinde konumuz bakımından tasavvufî açıdan yapılan tanımlar önemlidir.
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Tasavvuf ehline göre hürriyetin, çoğunluğun kabul ettiği zahirî anlamının
ötesinde, çok daha derin ve insan hayatını kuşatıcı bir boyutu vardır. Sufiler
hürriyeti daha çok ruhi-psikolojik bağlamda ele alarak, kişinin, yaratılışın biricik gayesi olan Hakk’a vuslata götüren manevi yolculuğunda önünü kesen her
türlü engel ve düşmandan azade olması şeklinde tanımlamışlar, bunun gerçekleşmesinin ise tasavvufî anlamda kemale ermek ve Allah’a kullukta zirveye
ulaşmakla mümkün olacağını belirtmişlerdir. Onlara göre gerçek hürriyet, Allah’a kulluk şuurunda zirveye ulaşmak, böylece mâsivâ muhabbeti ve bağımlılığından arınarak, ilahi muhabbetten kaynaklanan kalbi huzur ve itminanın
ruhani neş’esini doyasıya yaşamaktan ibarettir (Türer, 1998: 87-88).
Velhasıl Kur’an ve cami şairi olarak nitelendirilen Âkif de Marş’ında
“Hak”, ““hürriyet” ve bununla ilgili olarak “istiklâl” kelimelerine diğer kelimelere nazaran daha fazla yer vermiştir. Ona göre devletin de milletin de insanın
da yaşaması için hürriyete ihtiyacı vardır. Bu hürriyeti elde etmenin en güzel
yolu Hakk’a inanmak, kulluk etmek, hak ve hakîkatın savunucusu olmaktan
geçmektedir. Aksi takdir ne bayrak şafaklar gibi dalgalanacak ne de dökülen
kanlar helal olacaktır. Bu sebeple onun söz konusu kelimeleri Marş’ında hem
din hem de tasavvufi anlamlarında kullandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sonuç
Çalışmamızda görülmüştür ki müthiş bir inanç ve karakter abidesi olan
Âkif ’in dinî-tasavvufi dünyasının şekillenmesinde Kur’an’lı ev, dindar mahalle
ve çevre, âlim ve sufi hocalar, dinî-tasavvufi klasikler ve mistik kişilik de etkili
olmuştur. Onun bu yönünü Safahat adlı yedi kitaptan oluşan manzum eserinin
yanında milletimizin sıkıntıya düştüğü, umutsuzluğa kapıldığı günlerde, ödül
nedeniyle katılmak istemediği yarışmaya ancak dostlarının ricasıyla onları kıramayarak, iki gün gibi kısa bir zamanda Tâceddin Dergâhı’nda kaleme aldığı
İstiklâl Marşı gibi dinî-millî değerlerimizi özetleyen kırk bir mısralık manzûmesinde de çok daha fazlasıyla görebilmek mümkündür.
Bunun için Marş’ta geçen dinî-tasavvufi kelimelere ve sayılarına bakmak
yeterli olacaktır. Nitekim “din” kelimesini bir, “şafak” iki, “Hak” altı, “Huda”
bir, “İlahî” iki, “hilal” iki, “helal” iki, “istiklâl” iki, “ezel” bir, “iman” iki, “kefen”
bir, “naaş” bir, “millet” üç, “şehid-şüheda” üç, “cennet” iki, “Arş” bir, “ruh” iki,
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“ezan” bir, “şehadet” bir, “vecd” bir, “ebedî” bir, “mabed” bir, “secde” bir, “hayasız” bir, “bayrak” bir, “sancak” bir, “dünya” bir, “yurt” üç, “vatan” üç ve “toprak”
kelimesini iki defa kullanılmıştır.
Netice itibarıyla mümin, mistik tavır ve duruşlu Âkif, “Hakk’a tapan” bir
milletin şairi olarak inanç ve dünya görüşünü yazdığı Marş’a da mısra mısra
işlemiş, “ezelden beri hür yaşamış” milletin adeta kimliğini on kıta ile özetlemiştir.
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Giriş
Mehmed Âkif Ersoy, şiirlerinde mekân insan ilişkisine çok geniş perspektiflerden odaklanır ve insanların ihtiyaçlarını, inanışlarını, çalışma koşullarını,
ataletlerini ve toplumsal vicdanı, gündelik mekânların işlevselliği, işlevsizliği,
uhreviliği gibi özellikler bağlamında işler. Mehmed Âkif Ersoy’un şiirlerinde
değer atfedilen ve hayatın odağına alınan mekânlar, dinginlik, uhrevilik, tefekkür, huzur gibi anlam alanları bağlamında çoğu zaman şiirlerin omurgasını
oluşturur.
Gündelik hayatın içerisindeki insanı, olumlu olumsuz bütün insani yönleriyle, zaaflarıyla, idealleriyle, ülküleriyle, geçim sıkıntılarıyla, hayal kırıklıklarıyla şiirlerine alan Mehmed Âkif, mezarlıkları da ölüm gerçeğini hatırlatan,
hayat ile ölüm arasındaki metafizik çizgiyi somutlayan ‘sınır mekânlar’ olarak
duyumsatır. Zira “bir öteki mekân” olarak, ne kadar dışlanırsa dışlansın, şehrin
kenarlarına doğru itilirse itilsin, mezarlık, aynı zamanda bütün yaşayanların
bağlı olduğu bir mekândır” (Narlı, 2007: 288). Mezarlıklar, ne kadar ötelenirse ötelensin bir anlayış, bir gerçeklik olarak hayatın bir şekilde içerisindedir.
Mehmed Âkif ’in şiirlerinde de mezarlıkların hayatın coşkun girdabına kapılanların mutlak geçiş durakları olmasına ilişkin yoğun vurgular söz konusudur. Bu bağlamda mezarlıklar, “kutsallık mekânları” olarak değil, kaçınılmaz
bir gerçeklik olan ölümü hayatın merkezine yerleştiren, tefekkür ve hatırla[t]
ma çerçevesinde hayatın anlamsızlığını gösteren ‘unutma mekânları’ olarak
ayrıcalıklı kılınır. Buradaki unutma ile kastedilen ise dünyevi olanın zihnin
dışına çıkarılmasıdır. Dolayısıyla Mehmed Âkif ’in şiirlerinde mezarlıklar,
dünyevî olandan uzaklaşmaya dair gerçek ve mecazi göndergeler içermektedir.
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Dünyalık Gerçekliklerin Geçersizleşmesi: İbret Mekânı Olarak
Mezarlıklar
İnsanlık tarihi boyunca hatırlama ve unutmayı, tefekkür ve üzüntüyü hayatın merkezine yerleştiren mezarlıklar, geçmiş ve geleceğin belleği olarak pek
çok sembolik anlamlar yüklenmiştir. Bu sembolik anlamlar ister realist ister
romantik düzlemde yansıtılsın ölümle ve ölümden sonraki hayatla özdeş bir
şekilde sunulur. Öte yandan mezarlıklar, pek çok edebî eserde tekinsiz mekânlar olarak ürperti, huzursuzluk ve korkuyla birlikte anılmışlardır. Modern
zamanlarla birlikte ise sadece cenaze ritüellerinin gerçekleştirildiği ve defin
işleminden sonra terk edilen yerler olarak hayatın dışına çıkarılmaya çalışılmışlardır. Oysa metafizik algılayışı veya dini esaslarla şekillenen bir dünya
görüşünü yansıtan eserlerde mezarlıklar, insanlara ibret veren ve sonsuzluk
hissini bilinç düzlemine taşıyan hikmet mekânları olarak duyumsatıldığı gibi
aynı zamanda daimi ziyaret alanları olarak da yer edinirler.
Mehmed Âkif ’in mezarlıklara bir tefekkür ve ibret aracısı olarak odaklandığı şiiri, 1908’de Sırâtımüstakîm’de yayımlanan “Mezarlık” başlıklı şiiridir. Bu
şiirde “mezarlık, insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş seçkin insanları bünyesinde barındıran bir yer ve günlük hayatın dert ve sıkıntılarından uzakta
ebedî bir saadet hayatının sürdürüleceği öte âleme açılan bir kapı olarak tasvir
edilmiştir” (Gökçek, 2014: 134). Şiir boyunca uhrevi duygularla bütünlenen
bir lirizm, mezarlığın duyumsattığı uhrevilik çerçevesinde kendini hissettirir. Orhan Okay’a göre; “Âkif ’in mezarlık şiiri, ölüm düşüncesi karşısında bir
mekâna bağlı olarak müşahhastan mücerrede doğru zihni bir faaliyeti göstermesi bakımından daha mühimdir” (Okay, 1989: 99).
Mezarlıkların “mahalle-i emvât” ve “sükûn-ı daimi” olması, hayatın her
türlü keşmekeşinin, gündelik kaygısının, velvelesinin orada anlamsızlaşması
ve geçerliğini yitirmesi ile ilgilidir. Mehmed Âkif, mezarlıklara ayrıcalık atfederken mezarlıkların kutsanmasına ya da türbelerden medet umulmasına
sıcak bakmaz. Onun şiirlerinde mezarlıklar, insana dünyanın gelip geçiciliğini
hatırlatan ve dünyevi gailelerden kurtuluşun bir gün mutlak şekilde gerçekleşeceğini müjdeleyen münzevilik mekânlarıdır. Öte yandan “Yeis Yok” başlıklı
şiirde geçen “Doğduk, ‘Yaşamak yok size!’ derlerdi beşikten /Dünyâyı mezarlık bilerek indik eşikten!” (Ersoy, 2021: 601) dizelerinde, dünyanın metaforik
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anlamda mezarlığa benzetilmesine dair telkinlerin yapıldığının vurgulanması
hem hayatın anlamsızlığı hem de yaşanılan çağın olumsuz koşulları ile ilgilidir.
Mehmed Âkif ’in şiirlerinde dünyanın mezarlığa benzetilmesi genel bir karakteristik olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi “Mezarlık” şiirinde
görüldüğü gibi hayatın ölüme gebe oluşunu yansıtan boyutu, diğeri de devrin
etkisiyle (savaşlar, yoksulluk, sefalet) ölümlerin fazlalaşmasına ve âdeta bütün
vatanın mezarlığa dönüşmesine dair boyuttur.
Mehmed Âkif “Mezarlık” şiirinde, mezarlıkları insana asli varoluş gayesini hatırlatan ibret mekânları olarak değerlendirir. Şiirde mezarlıklar, gerilimli, dehşetli, ürpertici ve hüzünlü an(ı)ları içermekten ziyade gündelik hayatın
keşmekeşinden, kaygılarından, hırslarından kaçışı sağlayan, dinginlik ve huzur ihsas eden sığınaklar ve ahiret kapıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte
yandan mezarlıklar, heybetli yüzleriyle “saha-i medhuş” olarak görünseler de
sessiz iniltileri ile hayatın coşkun seline kapılan herkesin er ya da geç yorgun
düşerek kucağına atılacağı zorunluluk yurtlarıdır. Dolayısıyla hayatın son durağının mutlaka ölüm olacağı gerçeği, şiirde mezarlık görüntüleri üzerinden
somutlanır. Nitekim şiirde “Ey mezaristan” hitabıyla “âlem” olarak nitelediği mezarlığa seslenen şair, “sende pinhan en güzin evladı insaniyyetin” (Ersoy,
2021: 88) dizesinde kim olursa olsun herkesin bir gün mezarlık sakini olacağını “ibret” ve “hikmet” bağlamında duyumsatır.
“Mezarlık” şiirinde mezarlıklara ayrıcalık atfedilmesi, mezarlıkların yoklukla varlığın serhaddi ve “iklim-i salâh” olması, kimsesizlere gölge olması, inşirah vermesi ve dünyevi olanın anlamsızlığını hatırlatması ile ilgilidir. Bu bağlamda “zıll-i memdûdunda var asûde bir reng-i felâh” (Ersoy, 2021: 89) dizesinde, mezarlığın uzun gölgesi, huzurlu bir kurtuluş rengi olarak yorumlandığı
gibi mezarlık görüntüleri bireyin içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşmasına
etki eder. Mehmed Âkif, mezarlığın duyumsattığı uhreviliği ve mistik tasavvurları da “öyle feyyaz, ey zemin-i ma’rifet, mâyen senin/Sâye-gâhından çıkarken ruh olur her ten senin” (Ersoy, 2021: 89) dizelerinde, insanın beden kafesinden kurtulup ruhunun özgürlüğe kavuşması üzerinden sezdirirken dünyanın insanı tahakküm altına alan unsurlarına göndermede bulunur. Dolayısıyla
geçmiş, şimdi ve gelecek; metafizik, dünyevi ve uhrevi çizgisinde buluşturulur.
Mehmed Âkif ’in mezarlıklar aracılığıyla duyumsattığı ebedî âlem, aynı
zamanda dünyanın kargaşasının, telaşlarının, hırslarının anlamsızlığına da
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işaret eder. Bu bağlamda hayatın çeldirici arzularının girdabında boğulan şair
için yegâne mesire, “mahalle-i emvât”tır. Hayatın velvelesi, azapları içinde, mezarlıkları bir kaçış ve dinginlik mekânı olarak ayrıcalıklı kılan şaire göre, hayatın bitip tükenmeyen gürültüsüne rağmen ölümle birlikte gelen ebedî hayatta,
hırslar, levsler, mezelletler yoktur. Zira “dünya insanın ister istemez takılmış
bulunduğu uğraşlar, ilişkiler yumağıdır; insan da ister istemez o uğraşlar denizinde yüzmeye bırakılmış ve tüm onlarla ilişkide olmak zorunda bulunan
varlıktır” (Gasset, 1999: 73). Oysa mezarlıklarda dünyanın bütün kargaşası,
maişet derdi geride kaldığı gibi “bu kâinat-ı huzurun” sessiz fezası, bir an için
bile olsa şairin acı hayatını hatırından çıkarmasına vesile olur ve benliğiyle
hesaplaşmasına aracılık ederek masivadan uzaklaşmasını sağlar.
Mehmed Âkif, “Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi” başlıklı şiirinde de makberi sonsuz hayat ile fani hayatın kavuşma mekânı/telâkigâhı ve “son menzil-i
ârâm” olarak yansıtır. Şiirde, “insanın hayatının en büyük gerçeğinin ölüm olduğunu kavraması için mezar taşlarına bakması ve bunların altında yatanların
da bir zamanlar kendisi gibi yaşamış olduğunu düşünmesinin yeterli olacağı
veciz bir dille ifade edilmiştir” (Gökçek, 2014: 138). Mezarlığın ayrılık mekânı
olarak değil telâkigâh olarak yansıtılması, öte dünya tasavvuruyla bütünlenen
mistik bir duyuş tarzına işaret eder. Öte yandan şiirde mezarın, menzil-i ârâm
ifadesiyle tanımlanması, sembolik manada, iki dünya arasındaki geçiş alanı
olmasıyla ilgilidir.
“Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi” şiirinde; mezarlık, insanlara en
derin anlamları bir “vahy-i bülend kudretiyle”, “lisan-ı haliyle” telkin eden bir
ibret mekânı ve bir hatip olarak ayrıcalıklı kılınır. Şaire göre eğer, mezarlıktan
ibret alınmıyorsa başka bir şeyden alınamaz. Zira mezarlık sakinlerinin her
biri, dünyanın sadece bir hayalden ibaret oluşu ve faniliği hakkında ibret verir.
Bu bağlamda her mezar taşını, fanilere bir öfke olarak değerlendiren şaire göre
insanlar bu hâli görüp dünyanın hayal âlemi olduğunu anlamalıdır.
Tarihsel Belleğin Taşıyıcısı Olarak Mezarlıklar
Mezarlıklar, özellikle modern zamanlarda, gündelik hayat alanlarından
uzaklaştırıldıkları gibi hayatın dışında kalması gereken alanlar kodlanırlar.
Ancak geleneksel hayat tarzının hüküm sürdüğü toplumlarda mezarlıkların
hayatla iç içe olduğu, hatta servilerin, ağaçların bolluğu nedeniyle zaman za212
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man mesire özelliği gösterdiği bilinmektedir. Mehmed Âkif ’in mezarlıklara
ilgisi ise daha çok ibret ve hikmet bağlamındadır. Mehmed Âkif ’in mezarlıklarda gezip tefekkür etmeyi sevdiğini söylemesi ve mezarlıklara özel bir ilgi
duyması onun şiirlerindeki mezarlık tasvirlerinde ve mezarlıklarla ilgili yorumlarında karşımıza çıkar (Ayvazoğlu, 2007). Mezarlıklar, gündelik hayatın
diğer mekânlarından çok farklı bir işlevselliğe sahip olmalarına rağmen hayattan, bu dünyadan tamamen kopuk değillerdir. Zira yaşayanların kaybettikleri
yakınlarının ikametgâhı olmaları dolayısıyla aynı zamanda dirilerin de ziyaret
ettikleri ve kimi zaman mistik bir duyuş tarzıyla kimi zaman da hasretle yaklaştıkları alanlardır. Bu bağlamda Mehmed Âkif ’in şiirlerinde mazinin yükünü
taşıyan ve milletlerin tarihlerini yansıtan/somutlayan dinamik alanlar olarak
yer edinen mezarlıklar, sadece “ölüler yurdu” değil aynı zamanda medeniyetin,
kültürün ve zihniyetin tecessüm ettiği mekânlardır. Mezarlıkların toplumsal
hayata etkileri, kişiye kendi varoluşu ve toplumsal kimliği ile ilgili verdiği mesajda gizlidir. İnsanın toplumsal ve tarihsel aidiyetinde, geçmişinin değerlerini
yüceltmesinde mezarlıkların da etkisi söz konusudur. Zira insan topluluklarının üzerinde yaşadıkları toprakları ev, yurt ve vatan hâline getiren, bu uğurda
pek çok mücadeleler veren, şanlı zaferler kazanan ataları mezarlıktadır.
Mezarlıkları, insanları feryat ve kederden kurtaran hürriyet mekânı olarak niteleyen şairin, yaşamayı artık “zillet”, mezarlıkta olmayı “izzet” olarak
görmesi de yaşanan çağın olumsuz atmosferinin oluşturduğu ümitsizlikle
ilgilidir. Ülkenin zor zamanlar geçirdiği bir süreçte layıkıyla mücadele edememek ve vatan toprağının hakkını verememek “zillet”le özdeşleştirilir. “Mezarlık” başlıklı şiirde, “şanlı bir tarih” ve “mazi-i milleti” barındırdığı gerekçesiyle mezarlıkların yüceltilmesi, Jan Assman’ın “geçmiş hatırlanarak yeniden
kurulur” (Assman, 2001: 36) ifadesindeki geçmişin/tarihin kurucu yönünü
sezdirir. Mezarlığı âdeta bir “bellek mekânı” olarak şiirine taşıyan şair, mezarlıkta saklı tarih üzerinden şanlı mazinin görkemini duyumsar. Zira “kişinin
kendini çevreleyen şeyler dünyasında yitip gitmemesi için onun, tarihselliğini
sağlayan bellek mekânlarına tutunması ve orada kurduğu kendilik bilinci ile
hem uzamsal boyutta dünya ile hem de zamansal boyutta toplumsal geçmişiyle bağlantıya geçmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir” (Korkmaz, 2008: 31). Mehmed Âkif ’in mezarlığı “şanlı tarihin” mekânı olarak görmesi de yaşadığı andan
hoşnutsuzluğunun ve geçmişin kurucu değerlerini hatırlamasının bir yansı-
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masıdır. Nitekim “Devr-i istîlâ durur yâdında, devlet sendedir!/Çünkü hürriyyet, hamâset sende, gayret sendedir” (Ersoy, 2021: 88) ifadelerinde, kuruluşu
gerçekleştiren ve devlet kuran ataları yüceltme “bellek” üzerinden sezdirilir.
“Bellek geçmişteki, bilgileri, tecrübeleri, yaşanmışlıkları vb saklar, korur, muhafaza eder ve hatırlandığında şimdiye taşınmasını sağlar” (Tunç, 2020: 37).
Dolayısıyla bellekteki bilgileri hatırlatan, bilince taşıyan nesneler, mekânlar
geçmiş ve şimdi arasında bir bağ kurar. Bu bağlamda “şairin mezara bakışında,
o mezarın ötesinde birer sembol gibi gördüğü iki büyük değer vardır: Biri dinî,
diğeri millî. […]” (Okay, 1989: 100). Öte yandan;
Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,
Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!
Diriler koşmadı imdâdına, sen bâri yetiş
Arnavutluk yanıyor… Hem bu sefer pek müdhiş! (Ersoy, 2021: 296)
dizelerinde de mezarlık sakinlerinin tarih sahnesindeki kurucu rolleri hatırlatılarak “devr-i azap”la yani içinde yaşanılan devirle hesaplaşılır. Mehmed
Âkif ’in, Türk İslam tarihinin şimdiki zamana taşımak istediği kahramanlık
mitleri, “şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda”, “bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı/düşün altında binlerce kefensiz yatanı” dizelerinde de bütün vatan topraklarının şehit yurdu olan bir kabristan olduğuna dair göndermelerle
sezdirilir.
Sonsuzluk ve Uhrevilik Bağlamında Mezarlıklar
Mezarlığın ibret ve hikmet verici yönü, tarihsel hafızayı somutlayan tarafları yanında İslam kentleri ile özdeşleşen inşası da Mehmed Âkif ’in şiirlerinde
güçlü tasvirler aracılığıyla yer edinir. Mezarlıklarla özdeşleşen serviler, Mevla’ya yükselen bercesteler olarak ayrıcalıklı kılındığı gibi çukurlar da Mevla’dan
inen, emin birer uyku mekânı olarak dizelere yansır. Mezarlıkları karanlık oldukları ve hayatın bitişini sembolize ettikleri için “şebistan” olarak niteleyen
şair, “sendedir ümmidler: senden doğar fecr-i beka/Her hacer-pâren okur bin
ş’ir-i lâhûti eda” (Ersoy, 2021: 90) dizeleriyle ebedî âlemin varlığının doğurduğu ümidi dile getirir.
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“Mezarlık” şiirinde, Eyüp mezarlığının sonsuz görüntüsü, yüceliği ve sessizliği arasında tefekküre dalan şair, mezarlığın ihdas ettiği ebedilikte, taştan
mezarları denizin dalgalarına benzetir, ağaçlar ve zeminin sükunetiyle her tarafın derin ve sessiz bir uykuya daldığı hissine kapılır. Bu uhrevi sessizliğin hissettirdiği tefekkür içinde “o ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan
etmek için ölümü ve hayatı halketti. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır”
ayetini hatırlayan şair, bu sedayla kabirlerin inlediğini, taşların birer lisan olduğunu duyumsayarak muhayyilesinde her şeyin zikre daldığı bir atmosfer
kurgular. Öte yandan kabristan, şaire âdeta bir kıyamet âlemi/diriliş sahnesi
gibi görünür. Dünyayı hiçe sayan ecdadın, “havf u reca” arasında hayret makamında olduklarının duyumsanması, kudret-i ilahî karşısında bütün yaratılmışların secde hâlinde oluşunu hissettirir. Bu tefekkür arasında Kur’an okuyan
bir çocuk gören şair, sessizliğin hâkim olduğu atmosferi, uhrevi hisler uyandıran ayetlerle bütünler. Dünyevi olandan kopuşun yaşandığı bu ferah anlarda
çocuk, hayatı sembolize eden bir levhaya, makber de ölümü somutlayan bir
levhaya benzetilir.
“Ahiret Yolu” şiirinde bir cenaze merasimini betimlemelerle dizelere taşıyan Mehmed Âkif, ölünün mezara konulmasını anlattığı;
Cenaze indi omuzdan yavaş yavaş sonra,
Sokuldu servilerin ortasında bir çukura,
Atıldı üstüne üç beş kürek kemikli çamur. (Ersoy, 2021: 217)
ifadelerinde ölüm gerçeğini mezara gömülen insanın ruhunun çırpınışları
üzerinden dile getirirken mezarlıklarla özdeşleşen servileri de şiirine taşır.
“Şehrin sosyokültürel hayatının şekillenmesinde önemli etkileri olan mezarlıklar ve ölüme dair ritüeller, dinî hayatın tarihi birikimle desteklenen bir zenginlik kazanmasını sağlar” (Yılmaz, 2019: 329). Mehmed Âkif ’in şiirlerinde de
mezarlıklar ve ölüme dair ritüeller betimlenirken hem insan hem tabiat manzaraları dini ve tarihi bir perspektifle işlenir.
Henüz on dokuz yirmi yaşlarında vefat eden Hilmi adlı bir gencin ardından yazılan “Bir Mersiye” başlıklı şiirde, Hilmi’yi uhrevi tasavvurlarla yâd eden
şair, onun mezarına da tabiata dair unsurlar bağlamında mistik anlamlar atfeder. Hilmi’nin mezarının taşında kandil olduğunu dile getiren şair, mezarın
parıltısını, kemerini yüce arştan inmiş bir nur olarak tahayyül eder. Böylelikle
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mezarlığı karanlık ve izbe değil aydınlık ve nurlu bir atmosfer olarak yansıtır.
Bütün bu aydınlık mezarlık imgeleri arasında yıldızları, türbenin uyanık türbedarları, baharı kabrine örtülmüş renkli bir örtü olarak tarif eden şair, tabiata
ait unsurlarla uhrevi ve mistik bir mezar tasviri çizer.
Sonuç
Mehmed Âkif, mekânın insan üzerindeki kaçınılmaz etkisini şiirlerinde
mekân insan ilişkisi aracılığıyla dile getirir. Mekânın insanı, insanın da mekânı etkilediği gerçeğini sıklıkla hissettiren şair, mekânlara dair hemen her şeyi
şiirlerine taşır. Milleti sefalete, miskinliğe sürükleyen mekânları olumsuzlarken milletin kendilik değerlerini kurgulamasına aracılık eden, mistik, millî ve
manevi duyguları harekete geçiren mekânları ayrıcalıklı kılar. Bu bağlamda
özellikle mezarlıklar, şairin millî ve manevi değerlerini yüceltmesine aracılık
eden ibret ve hikmet mekânları olarak derinlikli anlamlar yüklenirler.
Mehmed Âkif Ersoy, ölüm gerçeğini bir kurtuluş anı olarak dile getirdiği şiirlerinde mezarlıkları hayatın gelip geçiciliğini hatırlatan mekânlar olarak hayatın merkezine yerleştirir. Onun şiirlerinde mezarlık, dünyanın sonlu
oluşunu hatırlatan, bireye bilinç ve ruh kazandıran hikmet mekânları olarak
yer edinir. Şair, mezarlıkları tefekkür ederken, mezarlık sakinleri üzerinden
geçmişe ve tarihsel belleğe odaklanır. Mezarlık aracılığıyla gerçekleştirilen hatırlamalar, mazinin yeniden yaşanmasını ve kolektif hafızanın diri tutulmasını
sağlar.
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Giriş
Anadolu’nun İslamlaştırılması, Türkiye’nin vatanlaştırılması, 1071’ten
sonra kurulan Nomos tarihteki en ciddi dönüşümlerin başında gelir. Anadolu’nun İslamlaşmasıyla Asya’nın içlerinden gelen farklı soylar, boylar, klanlar
İslam ile milletleşmiş, müşterek bir hayatı ve geleceği inşa etmiştir. Erken dönemlerde Anadolu Selçuklu Devleti ve Beyliklerle ikame ve inşa süreci yaşanırken İmparatorlukla kalıcı, evrenselleştirici bir süreç başlamıştır.
1071 sonrasında inşa edilen Nomos, İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgası etrafında özgül ve özgün İslami nizamın şekillendirdiği Türk tininin kendilik bilgisine dayanır.
İmparatorluk boyunca bu temellerin içerikleri günden güne doldurulmuş,
modern döneme yeni boyutlarıyla aktarılmıştır. Kadim dünyada İslam zaten
bireyin-toplumun-devletin ontolojisini oluştururken, İslam sonrası Göktürklerle siyasi planda kendini gösteren “Türklük”, bilhassa Moğol-Haçlı-Şia-Batıni-Heterodoks tehditler karşısında “mukavemet kalkanı” şeklinde belirmiş
ve kavileşmiştir.
İstiklâl Marşı metni Türklüğün bu veçheleri üzerinde ciddiyetle ve kuvvetle durmuş, millet-devlet-istiklâl, medeniyet kavramları etrafındaki “öteki”
karşıtlığı üzerine bina edilmiştir. Bu açıdan zaten modernitede, İmparatorluklar sonrasında husule gelen ulus devletler sürecindeki antagonist siyaset, ulus
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devlet haricindeki her tür “başka”sını tehdit biçiminde algılama tutumu kendini çok net biçimde İstiklâl Marşı’nda da gösterir. Marş komplekssiz biçimde
tehditleri belirlemiş, düşmanlarla “bizim” aramızdaki sınırları çizmiş; Hak –
Batıl dikotomisi kesinleştirilerek artık yeni Türkiye’nin “dost ve düşmanları”
da şekillendirmiştir.
Türkiye’nin Nomosu
Anadolu’nun İslamlaşması yeni vatandaki siyasi yapının, toplumsal yaşamın dost ve düşmanların, değerlerin, İslam düşüncesinin niteliğinin, devlet
mekanizmasının ne yönde teşkil edileceğinin genel hatlarını vermişti. İstiklâl
Marşı ile açılan yeni devlet kimliğinde de Nomos etrafında değerler, kaideler,
millet bağı, hedefler belirlenmiştir.
1071 sonrasındaki nizamda İslam “tek değer ölçüsü” olarak şekillenmişti.
İslam’a aykırı olmayan örf-töre ile beraber İslam düşüncesi hukuktan devlet
mekanizmasına, toplumsal hayattan iktisada kadar biricik norm koyucu, kıymet belirleyici, ilişkileri düzenleyici şeklinde kabul edildi. Ehli sünnet inancı
da burada bir başka yasaydı artık gerek Anadolu’ya getirilen gerek Anadolu’da
doğan, zuhur eden heterodoks, Batıni, sapkın inanışların nomosta, kamusal
alanda, toplumsal yaşamda yer bulamayacağı da kabul edildi.
Türk kimliği de gaza metoduyla birlikte, Müslümanlığın “karşısı”na düşen, “dünyayı fesada boğan” her tür öteki ile mücadele bahsinde belirginleşti.
Türk kimliğinin bir başka boyutunu da İslamiliği tesis eden nizam teşkil ettiriyordu. Batı ve kapitalizm dışı bir dünyayı, üslubu, hayatı kurabilme azmi,
cehdi, kavgası Nomosun en belirgin vasfını oluşturur.
Osmanlı’nın inşa ettiği yapı, Türkiye’nin Nomosu’nu tam manasıyla karşılıyordu fakat Aydınlanma sonrası Avrupa’da gelişen modernite ve kapitalizm
yalnız İmparatorluğun düzenini bozmakla kalmadı Nomosun genetiğini tehdit
etmeye başladı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra klasik nizam ile geleneksel
devlet mekanizması ve omurga da çatırdamaya başladı. Balkan Savaşları ve
1. Paylaşım Savaşı ile Nomos çöktüğü gibi “tarihten silinme” tehlikesi içine
girdi. İşte İstiklâl Harbi ve İstiklâl Marşı Anadolu’nun vatan kılınma sürecini
güncellerken nomosu da yeniledi, ulus devlet yapısına “uyarladı.” Doğal ola218
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rak yalnızca bir marş yazımından bahsetmiyoruz; aynı zamanda eski dünyaya
ait siyasi oluşumlardan yeni dünyaya geçiş aşamasının hangi kriterlere göre
şekillendirildiğinden, yeni devlet düzeninin, millet vasfının içeriğinin doldurulmasından da söz ediyoruz.
Marşın içeriği, değindiği hususlar, kapsayıcılığı bu yüzden esaslı bir nomos yâni yasa, âdeta değişmeyen öz gibi de okunmalı.
İstiklâl Marşı bir yanıyla da Türkiye’nin tözü, anlamı, ruhudur.
İstiklâl Marşı’nın Öncü Vasfı
İstiklâl Marşı’nı Türkiye’nin Nomosu kılan hususiyeti onun inşa edilmesindeki şartlarla da ilişkilidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, İstiklâl Marşı,
daha Türkiye’nin önünü göremediği bir ortamda şekillenir. Harp aşamasında
kaleme alınan Marş bu çatışmanın Türkler lehine sonuç vereceğini kesinleştiren bir “inanç abidesi” gibidir. Tek dişi kalan Medeniyet’e karşı verilen Harp
zaferle sonuçlandıktan sonra kurulacak devletin genel nitelikleri de bu metinde kurgulanmıştır.
Marş öncü bir metindir; daha harb nihayete ermeden, zafer kazanılmadan, devlet teşekkül ettirilmeden, Cumhuriyet kurulmadan önce tekkede yazılmış, camide okunmuş, Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.
Marşın “yasa vasfı” ile milletin ruhu olmasının nedeni de inşa sürecindeki
bu temel simgelerden ötürüdür; İstiklâl Marşı Meclis’te okunduğu ve kabul
edildiği için de formel manada bile “yasa” sayılır. 1071 sonrasında olduğu gibi
1921 sonrasında da “müstakil millet, müstakil devlet” teşekkül ettirildiği Meclis’teki bu kabul ile bu yasayla dünyaya yeniden ikrar edilmiştir.
İstiklâl Marşı’nın yasa ve millet bağının ruhu olduğunu gösteren ölçülerden biri bağımsızlık ise öteki de müştereklik fikrinin en rafine, en kesif biçimde hatırlatılması, yenilenmesidir. Marşta “ırk” kelimesi geçse de bu “millet”
manasındadır; Hegelci anlamda tarihteki yürüyüşünü gerçekleştiren ruhun
kendisi, bütünü, mücessem hali… bu da Türkiye’nin Nomosu’ndaki Türk kimliğinin ikamesini gösterir.
İstiklâl Harbi bu topraklardaki farklı unsurların Türk kimliği altında “medeniyet”e karşı savaşım verilmesiyle gerçekleşmiştir.
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Kurtuluş Savaşı esasında bu niteliğiyle İslam ülkelerinin ve tüm dünyada
kolonyal faaliyetlerin nesnesi olan halkların emsali, umudu, öncüsü de sayılır. Nasıl, İnebahtı “Türk yenilebilir” imgesini uyandırdıysa, İstiklâl Harbi de
emperyalizmden çıkış bulunabileceğinin işaret fişeğini yakmıştır. Çünkü marş
metnindeki “medeniyet”, yürürlükteki Batı düzenini, kapitalizmi, moderniteyi,
Aydınlanmacı emperyalizmi anlatır. Buna karşı verilen savaşım aynı zamanda alternatif bir nizamın kendi içinde uç verebileceğinin göstergesidir. “Çelik
zırh” vurgusu Âkif ’in üzerine titrediği, öykündüğü, ilerleme olarak gördüğü ve
İslam aleminin de sahip olmasını istediği teknik ve teknolojiyi karşılar. Yüksek
teknoloji içeren modern medeniyete karşı İslam aleminin, biz Türklerin silahı
“iman dolu göğsümüz”dür. Bu açıdan zıt yönlü yükseliş kendiliğinden belirir;
kendi milletine, tarihine, temel kaynaklarına dönme ve muhafaza konusunda
secdeye varan millete “ilahi yardım”, “korkma” nidası ile gelirken “medeniyet”e
karşı da başı arşa yükseltecek bir diriliş, millete biçilen yerin reddedilmesiyle
gerçekleşir. Nasıl Moğol-Haçlı-Şii-Batıni unsurlara karşı bu topraklar vatanlaştırıldı, müstakil bir hayat, nizam, devlet ve millet tesis edildiyse sekiz yüz elli
yıl sonra da süreç özünde aynı öteki ile yenilenmiş, millet bağı sıkılaştırılmıştır. Esasında yüz yıl sonra 2013 eşiği ile birlikte bu Nomos adeta yenilenmiş,
güncellenmiş, millet bağı tekrar sıkılaştırılmıştır.
Vatan-millet “öz” değil varoluştur; örtülmüş hakikati ortaya mücadeleyle
çıkar. Bu öz ise esasında “gaza”dan müteşekkildir. Çünkü metinde sık sık Batı
medeniyetinin de biz Türklerin de “akın” ile birbirlerine yaklaştıkları fikri üzerinde durulur. Her iki taraf da yani İslam-Türk-Batının birbirine bakışı, ilişki
biçimi sadece “akın” düzenlemeyle matuftur. Tabi Batınınki emperyalist metoda gönderme içerecek şekilde “hayasızca”dır. Batı medeniyetinin yayılmacılığı,
sömürge geçmişine vurguyla “hayasızca” yani gayrı meşru, ahlaksızca, çılgınca, alçakcadır.
Vatan ve Millet Kavramları
Vatan kavramı İstiklâl Marşı’nda yurt kelimesiyle karşılanırken Anadolu
toprakları başka her tür vatan yorumunun ötesinde kesinleştirilir, mutlaklaştırılır. Ne Orta Asya ne Anadolu dışındaki herhangi bir saha vatan kapsamına alınmaz, bu Âkif ’in genel fikriyatı çerçevesinde değerlendirilebileceği gibi
ümmetçiliğinin bile Türkiye merkezliliğinin bir sonucu olmasıyla bağlantııdır.
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Vatanın, milletin ikamesi salt toprakla da değil, tarihle, gazayla, nizam
ile vuku bulur. Bu manada şehit, şehadet kelimeleri, “toprağın altında yatan
binlerce şehit” vurgusu, nomosun bir parçasıdır aynı zamanda. Yurt İstiklâl
Marşı’nda heimat manası yanında libensraum gibi hem sığınak hem yaşam
alanı hem de üzerinde “kendiliğimizin kurulduğu mekân” ve dünyaya hitap
edebildiğimiz ana eksen şeklinde anlatılır. Ebedi yurt vurgusu da zaten Anadolu dışı arayışların imkansızlığını belirtmeye mündemiçtir; Avrupalıların Orta
Asya’ya sürmeye yönelik tavırlarına karşı milletin “irade beyanı”nı oluşturur
metin.
Vatan kavramının cennetle özdeşleştirilmesi bir yandan savunma bir
yandan atak da içeren aksiyonculuğun, eylemlemciliğin sonucudur. Burada
mevzuyu yer-yön açısından ele aldığımızda klasik doğu-batı ayrımından çok
İslam-Batı karşılaşmasının, küfür-iman dikotomisinin mutlaklaştırıldığını
söylemek gerekir. Haliyle vatan kavramı da fiili-İslami-hayati olanı anlatır.
Marşı’n genel ruhuna bakıldığında Müslümanların, milletin İslam’ın son yurdu olan bu topraklarda emniyette olduğuna, “Türk bayrağı altında” güvenliğinin sağlanabileceğine atıf yapar.
Cumhuriyet döneminde bilhassa muhafazakâr-sağ siyasetin çokça tekrarladığı “ezan-bayrak-namus” üçlemesinin kökleri de İstiklâl Marşı’ndadır.
Elbette İstiklâl Harbi de yine din-iman-namus kavramı üzerinden formüle
edilmiş, bilhassa askerîn motivasyonu bu kavramlar üzerinden ontolojik kıldığımız Türkiye’nin Nomosu’na yönelmesine vesile olmuştur. Haliyle dinin varlığını gösteren ezan, vatanın işareti bayrak, milletin remzi şehitler, Batı medeniyetinin namahrem kavramıyla izahı, Türkiye’nin kurucu kimliğinin yalnızca
İslam ile sağlandığını belirler. Nomos Türkiye’de “namus” biçiminde de çevrilir, Türkiye’nin Nomosu yani Namusu, İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasının şekillendirdiği İslami nizam ve kültürdür. Âkif ’in namahrem vurgusu
aynı zamanda Nomos’a yani Namus’a tasallutu da açıklar. Namus’a, Nomos’a
saldıranlar mahremi yok etmek isteyen namahrem taifedir... Öteki, düşmanın
ötesinden namahremdir, yabancıdır, ecnebidir, başka bir varoluş, özdür, küfrün kendisidir. Bu manada İstiklâl Marşı Türkiye’nin Nomosunu yenilerken
İslam ile milleti, vatanı, Türkiye’yi, ontolojiyi eşitler; Hakk’a tapan millet istiklâlini, kendine özgü dünyasını, İslam vatanında kurmaya ehildir, hak sahibidir.
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Seküler Ulusçuluğa Karşı Türkiye’nin Nomosu
İstiklâl Marşı’ndaki pek çok kavramın İmparatorluk’ta çok karşılığı yoktu; vatan, bayrak, ırk, istiklâl gibi kelimeler bilhassa Tanzimat sonrasında fikir
hayatına ve kamusal alana girmişti. Marş bütünüyle “yeni dönem”in yani modern ulus devletlerin dinamikleri üzerine oturur. Batı medeniyetinin modern
döneminin ürünü bu mefhumlara İstiklâl Marşı “İslami içerik”ler yükler; şehit, Hüda, Hakk’a tapma, kefensiz yatanlar, ezan, namahrem bu seküler kavramların içeriğini İslamileştirir.
Marş bu manada hem Türkiye’nin Nomosu İslam’ı kesinleştirirken hem de
ülkenin bir İslam devleti olarak kurulduğunu açıkça ilan eder.
Yeni devlet elbette İmparatorluk millet yapısından farklı bir halk tabanına
sahipti. İmparatorluk din eksenli tabiyeti öngörürken ulus devletler vatandaşlık esasına dayanır. Fakat Lozan’da da görüldüğü gibi Türkiye yekpare bir Müslüman varlığıyla tanımlanmış, etnik kimlik üzerinden tanımlanma gayretlerini geri plana itmiş, tüm Müslümanları tek millet kabul etmiştir.
Türkiye klasik bir ulus devlet vasfından uzakta, İmparatorluk mirası, ümmet bütünlüğü, hilafet yükü ile kurulduğundan din esaslı tabiyetle ulusçuluk
arasında tercih yapıyor görünse, yer yer ulusçuluğu ön plana çıkarsa da 1071
sonrası kurulan, İstiklâl Marşı ve Harbi ile kesinleştirilen Nomosu ne tam belirginleştirebilmiş ne de reddedebilmiştir.
Anadolu’nun İslamlaştırılmasından sonra beliren Nomos iç ve dış öteki
ile etkisizleştirilmeye çalışılmış fakat her tehdit, beka kaygısı, korku iklimi onu
yenilemiş, güncelleştirmiş, zamanın ruhuna eklemlemiştir. İstiklâl Marşı 12
Eylül’de Anayasaya girdiğinde esasında millet bağını çözecek her tür ideolojik,
siyasi yönelime karşı kendini bir yasaya, değişmez öze yaslamıştı. İç çatışmalar,
kutuplaşmalar, siyasi kavgalar, tarz-ı hayat çarpışmaları siyasal alanı böldüğünde Türkiye’nin Nomosu devreye girerek bu toprakların ruhunu, temellerini, köklerini belirginleştirir; haliyle bir millî mutabakat iklimi sağlar.
Türkiye bir İslam Devleti olarak kurulduğu halde hilafetin ilgasıyla seküler bir ulus devlet vasfına sürüklendi. Türk milletinin 1071 ile başlayan tarihteki yürüyüşü, Türk tini en son İstiklâl Marşı’nda kendini gösterdi fakat Kemalist
idare burada sapma olarak yerini aldı.
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Cebrî, radikal laiklik politikaları Türkiye’nin Nomosu’nu, İstiklâl Harbi ve
Marşı’nın ruhunu, millet bağını, Türk tinini ortadan kaldırmaya yöneldi. Ne
kadar ulusçu, seküler milliyetçi, Kemalist politikalar uygulanırsa uygulansın,
İstiklâl Marşı’nın belirginleştirdiği Türk tini ve nomos ortadan kaldırılamıyor.
Tam tersine radikal laik, seküler milliyetçi, ulusçu tutumlar ülkeyi uçurumun eşiğine getirip, beka savaşının içine atarken İstiklâl Marşı’nın ortaya koyduğu Türk tini, Türkiye’nin Nomosu millet bağını kurup, ülkeyi her defasında
o uçurumdan çekip çıkarıyor.
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Giriş
12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından millî marş olarak kabul edilen
İstiklâl Marşı, kimlik inşa edici vasfının yanında bir millî mutabakat metnidir.
Mehmed Âkif ’in milletine armağan ettiği bu eser; ifade ettiği mana ve taşıdığı
değerler bakımından milletimizin, bu mana ve değerlerin dile getiriliş şekli
bakımından şiirimizin yüz akıdır (Akay ve Andı, 2010: 13). Metin, baştan sona
insanları uyaran ve onları uyanık olmaya davet eden, duygu ve vurgu değeri
yüksek ifadelerle örülmüş bir şiirdir. Bu görkemli eserin dua bölümlerinde ise
boynu bükük, gözü yaşlı kişilerin ruh hâlini yansıtan bir üslup göze çarpar.
Güçlü ve samimi duyguları birleştiren İstiklâl Marşı, Âkif ’in Türk şiir vadisindeki duruşu ile Türk düşünce tarihindeki yerini ortaya koyması bakımından
hayli önemlidir.
Millî ve insani değerlerle dinî motifleri dengeli bir şekilde birleştiren İstiklâl Marşı (Okay, 2010: 79), âdeta yola yeniden çıkan bir milletin yol haritası
niteliğindedir. Esasen Âkif ’in şiir türünde ortaya koyduğu ürünler, yalnızca
birtakım duygu ve düşüncelerin ifadesinden ibaret değildir. İçinde yaşadığı toplumun durumunu gördükten sonra şiir vadisindeki yönünü değiştiren
Âkif; bu değişimin ardından gerçekçi bir çizgide hareket eder, memleketin
içinde bulunduğu siyasi ve sosyal şartları dikkate alarak fikir üreten, teklifler
getiren bir düşünce adamı olur. Bu tavır, hayatı boyunca çalışan, üreten, dinamik ve enerjik bir duruş sergileyen büyük şairin İstiklâl Marşı başta olmak
üzere birçok şiirinde kendisini hissettirir. Dolayısıyla ona mütefekkir şair gözüyle bakmak, eserlerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
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Millî Mücadele’nin kazanılmasında sonra Cumhuriyet tarihimizde birçok
köklü değişiklik yaşanmıştır. Bu değişikliklerin sonuçlarından biri 12 Temmuz
1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetidir. 1936 yılından itibaren Türk Dil
Kurumu adını alan bu cemiyetin öncelikli hedefleri arasında dil devriminin ilkeleri ve amaçları doğrultusunda Türkçe sözlük hazırlamak da vardır. Kurum,
bu düşüncesini on üç yıl sonra sığ bir eserle hayata geçirebilmiştir. Kâşgarlı
Mahmud ile başlayan sözlük tarihimizde Latin harfleriyle yayımlanan ilk tek
dilli sözlük, İbrahim Alâettin’in (Gövsa) harf inkılabından kısa bir süre sonra
hazırladığı Yeni Türk Lûgati olmuştur (bk. Eminoğlu, 2010).
Yeni Türk Lûgati Hakkında Kısa Malumat
Harf inkılabının ikinci senesine girerken Kanaat Kütüphanesi yayını olarak çıkan bu sözlük, İbrahim Alaettin Bey’in riyasetinde Muallim Ali Sedat, S.
Tevfik ve Kırımlıoğlu Sadi Bey’den müteşekkil bir heyet eliyle hazırlanmıştır.
Yayınevi sahibi Elyas’ın (bk. Alaettin, 1930: XXI) “Mesleki ve aynı zamanda
vatani vazifemin ilhamı mahsulüdür ve bunu takip edecek olan ciddi ve ilmî
eserlere bir mukaddemdir.” sözleriyle takdim ettiği bu eserde harita ve resimlerden başka 30 bin kelime kayıtlıdır. Heyet başkanı İbrahim Alaettin (1930:
VII), sözlüğün tertibi sırasında en büyük zorluğu esere alınacak kelimelerin
belirlenmesinde yaşadıklarını belirtmiştir. “Harf inkılabıyla istiklâlini elde
eden Türk dilinin Arap ve Acem dillerinden gelme binlerce kelimeyi bir daha
kullanmamak üzere terk ettiğini” söyleyen yazar, bu menşelerden gelen kelimelerin tefrik ve intihabında büyük müşkülata düşüldüğünü, eldeki lügatin
bu amaçla tertip edildiğini ifade eder. Ona göre bu sözlük, kullanımı devam
eden kelimelerle kullanılmasına imkân ve ihtimal bulunmayanları ayırt etmek
için bir rehber görevi üstlenmiştir. Sonraki yıllarda bu çalışmanın yeni baskısı
yapılmamıştır. Sözlüğün, Doğan’ın da (2011: 21) ifade ettiği gibi “deneme mahiyetinde olup acil ihtiyaçlara cevap verebilmek maksadıyla” hazırlandığı açıktır. Takip eden
dönemde -arkası gelmeyen birkaç örnek1 ile Hüseyin Kazım Kadri’nin üçüncü
1

Eminoğlu’nun (2010: 24) tespitlerine göre Arap harfleriyle basılan son Türkçe sözlük, 1927 yılında Raif
Necdet (Kestelli) ile Hasan Bedreddin’in birlikte çıkardığı Resimli Türkçe Kâmûs’tur. 1 Kasım 1928
tarihinde gerçekleşen harf inkılabından sonra bu alanda Mithat Sadullah Sander’in Resimli Yeni Türkçe
Lügat’ı (1930) gibi birkaç sözlük denemesi daha olmuştur.
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cildi 1943, dördüncü cildi 1945 yılında neşredilen Büyük Türk Lügati isimli eseri hesaba katılmazsa- Latin harfleriyle yayımlanan, adı tamamen Türkçe kelimelerden oluşan ve baskısı istikrarlı şekilde devam ettirilen ilk sözlük,
TDK’nin 1945 yılında çıkardığı Türkçe Sözlük olmuştur2.
Türkçe Sözlük’ün İlk Neşri
Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra ülkemizde birçok
alanda reform niteliğinde değişiklikler yaşanmıştır. Bu köklü değişikliklerin
sonuçlarından biri 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmasıdır. Bu tarih dil devriminin başlangıcı olarak kabul edilir (Korkmaz 2007:
407) ve 1923’ten sonra başlayan yenileşme faaliyetlerinin en önemli halkalarından birini teşkil eder. Cemiyetin ilk etkinliği 26 Eylül-4 Ekim 1932 tarihleri
arasında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda I. Türk Dil Kurultayı’nı gerçekleştirmek olmuştur. Hararetli konuşmaların yapıldığı Kurultay’da en çok gündeme
gelen konulardan biri Türk dilinin kökenidir. Bunun yanında Sümer ve Eti
başta olmak üzere diğer dillerle ilgisinin ortaya çıkarılması, tarihî gelişiminin
araştırılmasının yanı sıra Türk dilinin tarihî ve mukayeseli gramerinin yazılması, lehçe ve terim sözlüklerinin hazırlanması, Türkçe sözlük çıkarılması (Korkmaz,
2003: 323-4) gibi büyük ve esaslı hazırlık isteyen, ilmî temeller üzerinden yürütülmesi icap eden kararlar da alınmıştır.3 Görüldüğü gibi, iki sene sonra Türk
Dili Araştırma Kurumu, dört sene sonra ise Türk Dil Kurumu adını alan cemiyetin öncelikli hedefleri arasında dil devriminin ilkeleri ve amaçları doğrultusunda Türkçe sözlük hazırlamak da vardır. Kurum, bu düşüncesini gerçekleştirmek
için “halk ağzındaki sözlerin derlenmesi, yüzyıllardan beri türlü olayların baskısı altında
yerlerini yabancı kelimelere bırakarak halkın ağzından çekilip yalnızca eski betiklerin koy2

3

Sivas mebusu İbrahim Alaettin’in başkanlığında tamamlanan bu eserin adındaki “yeni ve Türk”
kelimeleri Türkçe, “lügat” ise Arapçadan alınmadır. O yıllarda “sözlük” Türkiye Türkçesinin söz
varlığına girmemiştir. Bu kelimenin Türkçedeki hikâyesi, TDK’nin dildeki Arapça ve Farsçadan alınma
sözcüklere karşılıklar bulma çabasına giriştiği yıllara, yani 1932 sonrasına rastlar. Kelime, TDK’nin
kurucu üyelerinden ve dönemin tanınmış edebiyatçılarından Celal Sahir’in (Erozan) önerisiyle dilimize
kazandırılmıştır (Ayrıntılı bilgi için bk. Uysal 2018). Hâliyle 1930 yılında yayımlanan bu çalışmada
sözlük yerine kullanılan kelime de “lügat” olmuştur.
18-25 Ağustos 1934 tarihlerinde icra edilen II. Kurultay’da da yapılan konuşma ve tartışmalar benzer
konular etrafında olmuştur. 24-31 Ağustos 1934 tarihlerine rastlayan ve Jean Deny, A. N. Samoiloviç
gibi pek çok Türkolog’un da iştirak ettiği III. Kurultay’ın gündeminde ise Güneş-Dil Teorisi vardır.
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nuna sığınmış bulunan soylu Türkçe dil varlıklarının taranması, terimlerin Türkçeleştirilmesi işlerinin tamamlanması, bu süre zarfında dilde gerçekleşecek olan devrim olgularının
toplanması” (TDK, 1945: IV) gibi nedenlerle 1939 yılına kadar beklemiştir. Ara-

dan geçen süre zarfında şartların sözlük hazırlamak için elverişli hâle geldiğini
düşünen TDK; aynı yıl hemen kolları sıvamış, sonucu altı sene sonra alınacak
olan sözlük işine girişmiştir.
Sözlük hazırlama işini yöneten ve eseri kaleme alan Mehmet Ali Ağakay
olmuştur. İbrahim Necmi Dilmen, Besim Atalay, Hasan Reşit Tankut, Ahmet
Cevat Emre, Ömer Asım Aksoy, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Kemalettin Kamu
ve Behçet Kemal Çağlar’ın yoğun emek verdiği sözlüğe birçok isim katkı vermiştir. Düzenleme, denetleme ve kelimeleri işleme çalışmalarında, yukarıda
anılan kişilerden başka, Agop Dilaçar, Nurullah Ataç, Reşat Nuri Güntekin,
Nihal Adsız, Fuat Köseraif, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali, Ferit Devellioğlu,
Hikmet Birand, Ercüment Ekrem Talu gibi sanatçılar, bilim adamları kısmen
veya tamamen görev almıştır.
“Hiçbir yabancı tesir ve özentiye düşmemek şartıyla yazılan yazılarda ve
söylenen sözlerde geçen yabancı kelimelerle birlikte dilimizde kullanılmakta olan
veya kullanılacağı umulan Türkçe kelimeler için başvuracak bir kaynak ortaya koymak”

(TDK, 1945: V) hedefiyle yola çıkılan ilk sözlükte hazırlayıcıları en çok uğraştıran husus,
İbrahim Alaettin Bey’in çalışmasında olduğu gibi, “sözlüğe girecek kelimeleri

sınırlamak” olmuştur. Bu hedef, sözlük bilimi ilkeleri açısından düşünüldüğünde genel sözlüklerin hazırlanış amacına uymayan, dahası ters düşen bir
husustur. Heyet, aynı sayfada yer alan “Sözlüğün Amacı” başlıklı bölümde
sözlüğün, o günün canlı dilinde yaşayan yabancı kökenli kelimeleri ihmal etmediğini belirtmiş ancak “Kurum burada yer almış yabancı sözlere dilde yaşama hakkı vermek istemiş olmadığını açıkça bildirmeyi borç sayar. Bu yabancı
sözlerden öz Türkçe karşılığı bulunmuş ve karşısına yazılmış olanları konuşmada ve yazıda kullanmamalarını bütün dilseverlerden diler; henüz karşılığı
bulunmamış olanlara da birer öz Türkçe karşılık aramayı kendisine ödev bilir;
bu sözlüğün ileriki basılışlarında yabancı sözlerden daha pek çoğunun karşısına öz Türkçelerini koymak mutluluğuna ereceğini umar ve bu ödevi yapmakta,
bu umudu gerçekleştirmekte bütün yurt çocuklarından yardım bekler.” demek
suretiyle de tavrını açıkça ortaya koymuştur. Kurul, uzun tartışma ve konuş228
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malardan sonra yol haritasını belirleyerek bu sözlüğe “dilimizde kullanılmakta
olan veya kullanılacağı umulan Türkçe sözleri, hangi dilden olursa olsun terim
olarak alınmış veya kullanılmakta bulunmuş olan kelimeleri, bugünün canlı
konuşma veya yazı dilleriyle kullanılan yabancı asıldan gelme sözleri” almaya
karar vermiştir (TDK, 1945: V). Gerek bu ifadeler gerekse “Amaç” bölümünde
dile getirilenler, Kurum’un o yıllarda dile ve Türkçeye bakışını anlatması bakımından önemlidir.
İstiklâl Marşı’nın Kelime Kadrosu
10 kıta, 41 mısradan oluşan İstiklâl Marşı, 258 kelimeden müteşekkil bir
metindir. Bu sayıya, şiirin adı hariç, metinde geçen her kelime dâhildir. Marştaki kelime çeşitliliğine bakıldığında esere 171 farklı kelimenin hayat verdiği
görülür. Kelimelerle ilgili olarak elde edilen bazı istatistikler şöyledir:
Tablo 1

Geçiş Sayısı (Sıklığı)
8 defa geçen kelime
7 defa geçen kelime
6 defa geçen kelime
5 defa geçen kelime
4 defa geçen kelimeler
3 defa geçen kelimeler
2 defa geçen kelimeler

Kelime
ben (çekimli hâlleriyle birlikte).
bu (işaret sıfatı).
sen (çekimli hâlleriyle birlikte).
o (işaret zamiri ve sıfatı).
da/de, et-, gibi, millet, ol-.
belki, Hak, hak, hür, var, vatan, yaşa-, yurt.
al-, ancak, bir, cennet, de-, değ-, dökül-, dünya, ey,
fışkır-, göğüs, helal, hilal, ırk, İlahi, istiklâl, kan, ki,
kim, kork-, ruh, sön-, şafak, şüheda, toprak, üst, yarın, yer, yok, zaman.
1 defa geçen kelimeler Diğerleri.
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Tablo 2

Köken Dile

Kelimeler

Göre4
Türkçe (106)

akın, al, al-, alçak, alt, ancak, arkadaş, artık, aş-, ata,
bas-, baş, bayrak, ben, beri, bil-, bin, binlerce, bir, boğ-,
boşan-, böyle, bu, bütün, çat-, çelik, çılgın, çiğne-, da, dağ,
dalgalan-, de-, değ-, diş, doğ-, dolu, dökül-, dur-, düşün-,
et-, el, en, engin, ey, fışkır-, geç-, gibi, göğüs, gövde, gül,
gün, hangi, hepsi, ile, incit-, inle-, kal-, kan, kanlı, kork-,
kükre-, kim, kim bilir, nasıl, o, ocak, oğul, ol-, parla-, sakın,
sancak, sar-, sen, sığ-, sık-, son, sonra, sön-, şaş-, şu, tanı-,
tap-, taş, taş-, tek, toprak, tüt-, uğrat-, uğur, ulu-, üst, var,
ver-, vur-, yakın, yarın, yaş, yaşa-, yat-, yazık, yer, yıldız,
yırt-, yok, yurt, yüksel-, yüz-.
Arapça (47)
afak, Arş, celal, cennet, ceriha, din, dünya, ebedî, ebediyen,
emel, ezan, ezel, feda, garp, Hak, hak, hayâ, helal, hilal, hür,
hürriyet, ırk, İlahi, iman, istiklâl, izmihlal, kefen, kurban,
mabet, medeniyet, millet, mücerret, naaş, namahrem, ruh,
secde, sel, şafak, şan, şehadet, şehit, şiddet, şüheda, vaat,
vatan, vecd, zaman.
Farsça (15)
bend, can, canan, canavar, cüda, çehre, duvar, her, Hüda,
kahraman, ki, naz, siper, zırh, zincir.
Arapça+Farsça bel+ki.
Farsça+Arapça ser+had.
Rumca
temel.

4

Metinde birer kez geçen ve Türkçe yapım ekleriyle genişletilmiş olan hayâsızca, kefensiz, nazlı, şanlı,
zırhlı kelimeleri kök hâlleriyle değerlendirilmiştir.
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İlk Türkçe Sözlükte İstiklâl Marşı
Bu yazıda İstiklâl Marşı’nın, TDK’nin ilk sözlüğündeki temsil durumu
incelenmiştir. Mehmed Âkif Ersoy’un milletine armağan ettiği bu eserde geçen kelimelerin madde ve/ya anlam, dizelerin ise örnek (tanık) olarak Türkiye
Türkçesinin Latin harfli ilk resmî sözlüğünde yer alıp almadığına bakılmıştır.
Aşağıdaki tablolar, bunu göstermektedir.
Tablo 3

İlk Sözlükte Madde Başı Olarak Temsil Edilmeyen Kelimeler ve Bunların
Sözlüğün Diğer Baskılarındaki Durumu
Kelime
afak

1945

1955

1959

1966

1969

1974

1983

1988

1998

2005

2011

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII) (VIII)

(IX)

(X)

(XI)

-

-

-

-

-

-

+Ö

+Ö

+Ö

-

+Ö5

arş

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

celal

-

-

+

-

+

+

+Ö

+Ö

+Ö

+Ö

+Ö

ezel

-

-

-

-

-

+Ö

+Ö

+Ö

+Ö

+Ö

+Ö

şüheda

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+Ö

Tablo 4

İlk Sözlükte Madde Başı Olarak Geçen Fakat Anlam Yönüyle Temsil
Edilmeyen Kelimeler ve Bunların Sözlüğün Diğer Baskılarındaki
Durumu
Kelime

1945

1955

1959

1966

1969

1974

1983

1988

1998

2005

2011

(VII) (VIII)

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(IX)

(X)

(XI)

ilahi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+Ö

mücerret

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

taş

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Bu kısaltma (Ö), kelimenin geçtiği dizenin sözlükte örnek (tanık) cümle olarak geçtiğini gösterir.
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Bulgular
171 farklı kelimeden oluşan millî marşta dört dilden kelime vardır. Kelimelerin dillere göre dağılımı şu şekildedir: Türkçe %61,9, %28,1, Farsça %9,3
ve Rumca %0,7 şeklindedir. Oranlar Türkçenin şiirde baskın olduğunu göstermektedir.
“Binlerce, çılgın” kelimeleri hariç, Türkçe kökenli kelimelerin tamamı
sözlükte madde başı olarak yer almıştır.
Şiirde Batı kökenli tek kelime vardır. O da Yunancadan alınma “temel”dir.
Bu kelime, sözlükte kendisine yer bulmuştur.
Arapça “afak, arş, celal, ezel, şüheda” kelimeleri eserde yoktur. Fakat bu
kelimelerin aitlik ekinin getirilmesiyle teşkil edilmiş biçimleri olan “afaki, celali, ezelî” kelimeleri sözlüğe alınmıştır. İlk sözlükte madde veya anlam yönüyle
geçmeyen “afak, arş, celal, ezel, şüheda” kelimelerinin sözlüğün sonraki baskılarında da izi sürülmüş; “arş”ın ikinci basımdan (1955) itibaren esere girdiği,
“Ey Allah’ım” manasındaki “İlahi”ninse sözlüğe ancak son baskıda dâhil edildiği görülmüştür.
Sözlükte madde olarak yer alan fakat şiirdeki manasıyla temsil edilmeyen
kelimeler “İlahi, mücerret ve taş”tır. “İlahi” için eserde “tanrısal; Allah’ı övmek
ve ona dua etmek üzere yazılıp makamla okunan nazım; bu ne hâl ne tuhaf gibi
hafif şaşma anlatır” karşılıkları yazılıdır (TDK 1945: 280). “Mücerret” içinse
“soyut; evlenmemiş, yalın hâl; yalnız, ancak” şeklinde dört anlam kayıtlıdır
(TDK 1945: 421). Mehmed Âkif ’in kullandığı “ruh-ı mücerred” terkibi sözlüğün son baskısında “ruhumücerret” biçimi ve “katışık ve karışık olmayan ruh”
manasıyla yer bulmuştur (TDK 2011: 1987). “Taş” kelimesinin Eski Türkçeden
(bk. Tekin 1988: 167) itibaren takip edilebilen anlamlarından biri olan ve İstiklâl Marşı’nda da bu manasıyla kullanılan “mezar taşı” (bk. Çağbayır 2017: 5586
ve Doğan 2020: 2222) sözlükte yoktur. Kurumun sözlüğünde bunun yerine
“bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme” anlamı kayıtlıdır.
tır.

“Kefensiz” kelimesi sözlükte yapım eki almamış hâliyle (kefen) yer almış-
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İlk sözlükte, kelimelerin anlam, kullanım ve yazılışını sözlük kullanıcılarına göstermek amacıyla yazılan örnek cümlelerden sadece ikisi İstiklâl Marşı’na
aittir. Bunlar “korkmak” maddesi için verilen birinci mısra ile “nazlı” için kullanılan ikinci kıtanın ilk dizesidir (bk. TDK 1945: 360 ve 435).
İstiklâl Marşı’nda iki kez geçen “cennet” kelimesi, bu sözlükte “bir inanışa
göre iyilik işleyenlerin öldükten sonra mükâfat görecekleri yer” manasıyla kayıtlıdır (TDK 1945: 102).
Sonuç
İstiklâl Marşı, bir millî mutabakat metnidir. İfade ettiği mana ve sahip olduğu değerler bakımından milletimizin, bu mana ve değerlerin ifade edilişi
bakımından ise Türkçenin yüz akı olan bir eserdir. Kabul edildiği tarihten itibaren muhtelif ortamlarda çeşitli vesilelerle seslendirilen bu marş, okunurken
ait olduğu toplumu şanlı ve köklü tarihiyle buluşturur. Gölgesine sığınan kişilere cesaret aşılar, öz güvenle geleceğe yürümeyi salık verir. Mehmed Âkif ’in
milletine armağan ettiği bu eserde yer verdiği her kelime değerlidir ve “dilde
yaşayan/yaşamayan” ayrımına gidilmeksizin sözlüklerde temsil edilmelidir.
İçinde bulunduğumuz yıl, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. senesidir.
Aynı zamanda millî şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un da vefatının 85. sene-i
devriyesidir. TDK, Türkçe Sözlük’ün yenilenmiş son baskısını 2011’de, yani
10 sene önce yapmıştır. Genel sözlüklerin en temel özelliklerinden biri belirli
aralıklarla güncellenme ve genişletilme istemesidir. Kurumun da anılan eserin
yeni baskısını yakın bir zamanda çıkarma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu
bahiste TDK’ye teklifimiz şudur: İstiklâl Marşı, nihayet Türkçe Sözlük’ün 11.
baskısından itibaren bütün kelime ve anlamlarıyla sözlükte temsil edilir hâle
gelmiştir. Bununla birlikte sözlüğün yeni baskılarında şiiri meydana getiren
bütün dizelere ilgili madde veya anlamların altında örnek (tanık) hüviyetiyle
yer verilmesi, sözlük kullanıcılarının Âkif ’le ve millî marşımızla daha çok buluşmasına hizmet edecektir. 2021 yılı bu hayırlı işe vesile olmalıdır.
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KISALTMALAR
bk.

bakınız

bs.

baskı

Ö

Örnek cümle

S

Sayı

s.

sayfa

TDK Türk Dil Kurumu
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Giriş
Millet olarak Mehmed Âkif gibi bir şair ve mütefekkire sahip olmakla ne
kadar iftihar etsek azdır. Çünkü o inandığını yaşayan, her şeyini inancı uğruna
feda eden, maddi hiçbir karşılık beklemeden inancı ve vatanı için mücadele
eden ve sessizce ötelere yürüyen bir dava adamı, bir fedakârlık örneğidir. Dolayısıyla bu güzide mütefekkirimizin hayatını inceleyip araştırmak, hayatını
safhalarını konu edinmek son derece önemlidir. Çünkü bu bir anlamda onun
şahsiyetinin, düşüncesinin din ve dünya anlayışının ortaya konulması anlamına gelir. Bizde buradan hareketle bu tebliğimizde bu iman ve ahlak kahramanının hayatının safhalarına kısada olsa değinmeye, özetlemeye çalışacağız.
Mehmed Âkif ’in yedi şiir kitabını oluşturan eseri ana başlık olarak “Safahat” yani safhalar, kısımlar, bölümler başlığı altında toplanmıştır. Buradan
hareketle bu büyük şair ve mütefekkirin hayatını üç safhaya ayırabiliriz.
İlk safha: Doğumundan II. Meşrutiyet’in ilânına kadar süren safhadır. 35
yıllık bir süreci kapsar (1873-1908).
İkinci safha: II. Meşrutiyet’ten Sırâtımüstakîm-Sebîlürreşâd gazetesinde
şiirlerini ve yazılarını yayınlamaya başlayıp, Balkan savaşları, Birinci Dünya
Savaşı ve Millî Mücadele yıllarını kapsayan safhadır. 1908-1923 yıllarındaki bu
safha 15 yıl sürer.
Üçüncü safha: 1923 yılının ikinci yarısından başlayıp 1936 yılının sonuna
kadar süren ve çoğunlukla Mısır’daki gönüllü sürgün yıllarını ve vefatına kadar
olan safhadır ki, bu da 13 yılı kapsar.
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Yine bu noktada Mehmed Âkif ’in hayatını Sırâtımüstakîm-Sebîlürreşâd
gazetesi öncesi, Sebîlürreşâd dönemi ve Sebîlürreşâd sonrası şeklinde üç safhaya ayırmakta mümkündür.
Ayrıca Mehmed Âkif ’in şiir serüveni açısından 1908 öncesi, 1908-1925
dönemi ve 1925-1936 olarak safhalara ayırmak da mümkündür.
Mehmed Âkif’in hayatındaki birinci safha:
Yetişme safhası (1873-1908)

Birinci safha: Daha çok onun karakterinin şekillendiği aile, eğitim, evlilik
ve memuriyet yıllarını kapsar. Otuz beş yıllık bir süreci içeren Âkif ’in hayatının en uzun safhasıdır.
Öncelikle Âkif iyi bir aile ortamında yetişmiştir. Bir müderrisin oğlu olmasının ve Buhara’nın ruh yapısını taşıyan bir anneye sahip olmasının onun
mizaç ve karakterinin şekillenmesinde çok önemli rolü vardır (Düzdağ, 2000;
Kuntay, 1993).
Sıcak bir aile ortamında Âkif zeki olmasının bir göstergesi olarak da haşarıdır. Lakin babasının ona yaklaşımı her zaman şefkat içerikli olmuş, birlikte
gezilerini bile çok verimli bir tedris şekline dönüştürmüşlerdir. Bunda babası
Tahir Efendi’nin oğlu Âkif ’in tahsiline çok meraklı olmasının payı büyüktür.
Oğlunu elinden tutup gezdirirken ona çok şeyler öğretmesi bu ilginin bir tezahürüdür. Nitekim Âkif ’in de “Çok kelimeleri, çok kaideleri, bilgileri gezerken
babamdan öğrendim” demesi oldukça kayda değer bir ifadedir.
Âkif ’in yetişmesi, hangi okullarda okuyacağı aile içerisinde başlangıçta
bir sorun teşkil etmişse de bu durum babası Tahir Efendi’nin müdahalesiyle
giderilmiştir. Anne daha derviş meşreptir. Buhara ikliminin bir yansımasıdır
bu. O yüzden oğlunun sarıklı olmasını yani medreseye gitmesini ister. Baba ise
Fatih Medreselerinin önde gelen bir müderrisi olarak buna karşı çıkar. Medresede verilecek bilgileri kendisinin oğluna öğreteceğini söyleyerek eşini ikna
eder. Âkif bu yüzden “Medresede” değil “Mektepte” eğitim görür.
Babasının vefatıyla mektep değiştirmek zorunda kalarak Mülkiye’ye devam etmek yerine maişet kaygısıyla yeni açılmış olan dört senelik Baytar Mektebine devam ederek bu mektepten birincilikle mezun olur.
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Bu dönemde sporla da uğraşan Âkif ’in gözde sporu koşma, atıcılık, yüzmenin yanı sıra güreştir. Kispet giymiş, Çatalca yöresinde güreşlere katılmıştır.
Yürümek ise en büyük tutkusudur. Bir başka tutkusu ise sürekli kitap okumaktır.
Okulu bitirmesiyle başladığı memuriyet hayatı da önemlidir. Bu süreçte
Anadolu insanıyla hemhâl olmuş, Türk insanını daha yakından tanıma imkânı
bulmuştur. Gittiği yerlerde ilim ve irfan ehlinden tedrisi sürdürmüştür.
Üstad Âkif ’in bu dönemde şiir gündemindedir. Ziya Paşa’ya, Abdülhak
Hamit’e, Muallim Naci’ye öykünerek kasideler yazar. Bu dönemde yazdığı yüzlerce şiirini daha sonra sahiplenmeyecek, bir kısmı evlerinin yanmasıyla yanarken, bir kısmını da daha sonra kendisi imha edecektir (Çantay, 2008).
Yine bu süreçte evlenir ve çoluk çocuğa karışır…Düşünce noktasında
1890’ların sonuna doğru “Hacı Baba” diye hitap ettiği kendisi gibi bir mektepli
olan Babanzâde Ahmed Naim’le tanışması, onunla kavi dostluğu düşüncesinin
pekişmesine önemli rol oynar. Bu iki fikir insanı birbirlerini düşünce bağlamında etkilerler.
Ayrıca, durmadan okumak Anadolu coğrafyasında görev gereği seyahatler
yapmak onu fikri ve düşünce açısından ciddi bir olgunluk seviyesine ulaştırır.
1900’lerin başlarına gelindiğinde o şiirler yazan Farsçadan tercümeler yapan bir şair ve muharrirdir. İttihad-ı İslam’ı savunur ve özellikle bu tarihten
itibaren dar bir çerçevede de olsa şiirleri okunmaya başlanır. Döneminin önde
gelen münevverleriyle yakınlık kurup, çok nezih bir dostluk halkası teşkil etmiştir…
Âkif ’in en büyük tutkusu ise sürekli kitap okumaktır. Kitap deyince kutlu
kitap Kur’an-ı Kerim Mehmed Âkif ’in hayatının hep merkezinde olmuş, onu
ezberlemiş ve onunla iştigal etmiştir. Kur’an, onun karakterini ve kültürünü
belirlemiştir. Bu doğrultuda Celâleyn Tefsiri’ni 19. kez okuduğunu (Eşref Edip,
2010) söylersek ve pek çok şiirinin manzum olarak ayetlerin tercümesi olduğunu belirtirsek durum daha iyi anlaşılmış olur. Tabii bu süreçte memuriyetinin ilk yıllarında Kur’an’ı bütünüyle hıfzetmesi, Sebîlürreşâd’da kaleme aldığı Kur’an meali çalışmaları, akabinde Mısır’da 1925’in sonundan başlayarak
1932 yılının başlarına kadar DİB’in kendisine tevdi ettiği Kur’an meâli üzerine
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çalışması ve Mısır’dan yazdığı mektuplarda Kur’an’la olan ünsiyeti açısından
“Demir hafız” olduğunu belirtmesi, onun kutlu kitapla ne kadar içli dışlı olduğunun bir göstergesidir. Bunun yanı sıra hadis kitaplarına ve İslam tarihine
olan düşkünlüğü de yine çok bilinen bir husustur.
Doğu ve Batı eserlerine olan meftuniyetine gelince; onun her zaman cebinde yerli ya da yabancı yazarların kitaplarını taşıdığı yakın dostları tarafından ifade olunur. Kitap okumaya düşkünlüğü ise onun şiirlerinden ve makalelerinden belirgin bir şekilde anlaşılır.
Kitapları okuma yöntemi ise diğer okurlardan farklıdır. Nitekim Ömer
Rıza bunu şöyle anlatır:
“Onun gibi okuyan adamlara nadir tesadüf olunur. Ben bir kitabı okur,
kitabın sonunu getirdikten sonra o işi olmuş bitmiş sayarım. Fakat merhum öyle değildi. Bir eserden ne öğrenmek mümkünse hepsini öğrenmeden ve layıkıyla öğrenmeden, unutulmayacak bir hâlde öğrenmeden
eseri bırakmazdı. Okuduğu her eseri birkaç kere okumaktan çekinmez,
iyice anlamadığı her noktayı erbabına müracaat ederek layıkıyla anlamadan eseri bırakmazdı. Onun sabrına, tahammülüne şaşardım. Fakat neticede onun haklı olduğunu teslim ettim…
Onun şark ve garp muharrirlerinden okuduğu eserlerin hepsini aynı
şekilde okuduğunu söyleyebilirim.
Bu yüzden bilgisi çok sağlamdı ve her bildiğini iyi, hem de çok iyi bilirdi” (Doğrul, 1984).
Ezberinde on bin beyitten fazla olduğu ve Hafız’ın “Divanı” gibi bazı divanları ezbere bildiği, onun ders okuttuğu güzide şahsiyetler tarafından ifade
olunur. Nitekim Mahir İz hoca konuyla ilgili şu bilgiyi verir:
“En büyük zevki okumak, okutmak ve yazmak idi. Ankara’da ikamet
ettiği Taceddin Dergâhı’nda, şimdi Washington sefiri olan Münir Bey’e
“Hafız Divanı”nı okutuyordu. Ondan evvel, on yedi kişiye daha Hafız’ı
okutmuş.
Kendisi âdeta Hafız’ın hafızı idi.
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Bir gece derste tesadüfen bulundum. Elinde kitap yoktu. Birinci mısrası
okunan beytin ikinci mısrasını ezberden okuyup beyti tamamlıyordu.
Bana Harâbat’tan bazı müntehap parçalarla Sa’di’nin Bostan’ını ve Şems-i
Mağribî Divanı’nı okuttu. Biraz da Fransızca okuduk…” (Eşref Edip, 2010)
Mehmed Âkif ’in kimleri okuduğu konusuna gelince; Doğudan ve Batıdan
olmak üzere pek çok yazarın eserini okumuştur. Doğudan Muallakat’ı, İbn Faris’i, Hafız’ı, Sadi’yi, Mevlânâ’yı, Feyzi-Hindi’yi, Fuzulî’yi, İkbal’i okumuştur.
Batı’dan ise Milton’dan, Shakespeare’den, Rousseau’dan, Victor Hugo’dan, Lamartine’den, Anatole France’den, Ernest Renan’dan, Musset’den, Duadet’ten,
Emile Zola’dan, Dumas Fils’ten bazı eserleri severek okumuştur. (Doğan, 2017).
En hayran olduğu yazar ve şair ise Sadi Şirazi’dir. Nitekim bir mısrasında
“Sadi, o bizim Şark’ımızın ruh-ı kemâli” mısrasıyla onu tavsif eder. Muallakat,
İbn Faris, Duadet ve Zola okudukları isimler içinde Doğudan ve Batıdan kısmen öne çıkan şair ve yazarlardır, diyebiliriz (Gün, 2020).
Hayatı boyunca da kitaplarla çok kavi bir dostluk kurmuş biteviye okumaya devam etmiştir. Bu minvalden olmak üzere şarktan ve garptan pek çok
yazarın eserlerini okumuştur.
İkinci safha: II. Meşrutiyet’ten Millî Mücadele’nin sonuna kadar
geçen safha (1908-1923)

Bu dönem Mehmed Âkif ’in en bilinen dönemidir.
O aldığı eğitimle çoğu mekteplinin Osmanlının çöküş sürecinde düştüğü
girdaplara düşmez ve tahsil derecelerinde ilerledikçe müsbet ilim sahasında
da din sahasında da kendi gayretiyle bilgisini genişleterek ruhunda kendini
tatmin edebilecek güçlü bir muvazeneyi kuran engin münevverler arasında
yerini alır.
Âkif ’in başta babası olmak üzere ders aldığı bazı üstadlar, sevdiği ve birlikte çalıştığı arkadaşlarla okuduğu birtakım eserlerle medresenin de ayrıca
tesiri olur. Bu tesir en çok dil ve edebiyat sahasındadır. Doğrudan doğruya
medreseden yetişmediği hâlde babasını hususi gayretleri, dolayısıyla mektep
yanında medrese eğitimi onun zihniyeti üzerinde ciddi izler bırakır.
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Ayrıca Âkif, merhum Emrullah Efendi gibi Baytar Miralayı İbrahim Bey
gibi meşhur Hicrî Hoca ve Hersekli Ali Fehmi Efendi gibi zevatın sohbetlerinden fazlasıyla müstefit olur. Memuriyet dolayısıyla yaptığı seyahatlerin de
zihniyeti üzerinde geniş izler bırakır. Bilhassa köylerle ve köylülerle sıkı teması
onun cemiyetçiliğinin, halkçılığının başlıca amillerinden olur.
Âkif, II. Meşrutiyet öncesi, özellikle 1904’ten itibaren dar bir çerçevede
de olsa münevverler arasında şair kimliğiyle tanınır ve o dönemin önde gelen
münevverleri halkasında yerini alır. Sultan II. Abdülhamid’e ve onun yönetim biçimine karşıdır. Hürriyet taraftarıdır. Bu, kendisi gibi inanan ve düşünen
münevverlerle ortak bir bileşkedir. İttihad-ı İslam’ı savunmasına karşın bu fikri dile getirecek, toplumla paylaşacak imkânlardan mahrumdur.
II. Meşrutiyet’in ilanıyla beraber basında ancak patlama sözüyle açıklanabilecek bir hareketlilik olur. Çok geçmeden yüzlerce gazete, mecmua arasına
Mehmed Âkif ’in de muharrir kadrosunda yer aldığı Sırâtımüstakîm gazetesi
da katılır. Bir yandan memuriyetini sürdürürken mecmuanın ilk sayısında yer
alan Fâtih Câmii şiiriyle başlayarak, mecmuada her neşrettiği şiiriyle, yazdığı makalelerle, yaptığı tercümelerle Mehmed Âkif giderek tanınır ve toplum
katmanlarında büyük bir itibar görür. Bu süreçte Darülfünun gibi o dönemin
önde gelen yüksek mekteplerinde hocalık yapar.
İttihat ve Terakki yönetimiyle başlangıçta bağ kurmuşsa da çok geçmeden
ülkeyi talan eden bu basiretsiz fırkaya cephe alır. Hatta bu yüzden başyazarı olduğu Sebîlürreşâd gazetesi birkaç kez İttihat ve Terakki yönetimince kapatılır.
Bu yetmiyormuş gibi yine aynı fırkanın girişimleriyle üniversite hocalığından
uzaklaştırılır.
Düşünce açısından ise Arnavutluk isyanı “İttihad-ı İslam” fikriyatına en
ciddi darbe indiren bir amil olur. Osmanlının çöküş süreci giderek hızlanmış,
isyanlar, savaşlar, kaybedilen topraklar birbirini kovalar. Âkif ise bütün bunlara karşı feryat üzerine feryat eder ve Müslümanları uyarmaya, cehaletten
kurtarmaya çalışır, bu doğrultuda Balkan faciaları nedeniyle Fatih, Bayezıd ve
Süleymaniye Camilerinde vaazlar verir.
1913 ve 1915 yıllarında Mısır’a seyahatler yapar.
1911’de ilk şiir kitabı “Safahat”ı, 1912 yılında “Süleymâniye Kürsüsü’nde”,
1913 ‘de “Hakk’ın Sesleri” ve 1914’ de “Fâtih Kürsüsü”nde başlıklı şiir kitapla240
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rını yayınlar. Yine bu süreçte “Teşkilat-ı Mahsusa” tarafından görevlendirilen
bir heyetle Almanya’ya ve Arabistan’a gider.
Yıkılan Osmanlı Devleti karşısında Âkif ’in payına düşen, olumsuzluklara
direnmek, Müslümanlara umut aşısı yapmaktır. Hüzünlü bir yürekle çırpındıkça çırpınmaktır. Bu açıdan bakıldığında Âkif ’in Safahat adlı yedi kitaptan
oluşan devasa eserinin ilk beş kitabı Osmanlı Devleti’nin ve İslam ümmetinin
yıkılışına ağıtların, elemlerin ve gözyaşlarının hikâyesidir.
Diğer taraftan o, Müslümanca duruşun ve yaşayışın bir timsalidir. Davranışlarıyla bir örnek modeldir. Verdiği sözü yerine getiren, prensiplerine sadık
olan biri... Aynı zamanda hoş sohbet, dost canlısı, sevimli, munis karakterde
bir insandır. Sanattan ve musıkiden fazlasıyla anlayan biri.
İslam idealine sımsıkı bağlı olan Âkif ’in tek derdi Osmanlı Devleti’nin ve
İslam ümmetinin içinde bulunduğu girdaptan kurtulmasıdır. Devletin uğradığı kayıplardır. Sönen ocaklar, dumansız kalan bacalardır… O, yalnızca milleti
ve ülkesi için yaşamaktadır artık…
Sırâtımüstakîm gazetesinin 1912’de isminin Sebîlürreşâd olarak değiştirilmesinden sonra artık Osmanlı ülkesinde en çok okunan gazetenin başmuharriridir. Bunu yazı ve özellikle de şiirleriyle fazlasıyla hak etmiştir. Başyazar olarak Sebîlürreşâd artık onun yönetiminde ve denetiminde yayınlanır. Gazeteye
istikamet veren, yazar ekibini oluşturan odur.
Balkan faciaları başlayınca Âkif coşkun feryatlarıyla bütün toplumun ortak sesi, ortak çığlığı, umudu olur. Bu süreçte I. Dünya Savaşı’nda, hükûmetin
kendisine tevdi ettiği vazifeleri ifa için kızgın çölleri aşar.
Çanakkale için uzak diyarlarda döktüğü gözyaşlarıyla secde ettiği toprağı
ıslatan, dualarıyla memleketin kurtuluşunu dileyen odur. Görevi gereği bedeni
başlangıçta Almanya’da, sonra da Necid Çöllerinde de olsa aklı Çanakkale’dedir. Yalnızca gözyaşı dökmekle kalmaz, yazdığı şiirle Çanakkale Şehitlerini
taçlandırmayı da ihmal etmez.
Düşmanın Anadolu’ya ayak basmasıyla birlikte Millî Mücadele hareketine
destek verir ve Balıkesir’e giderek Zağnos Paşa Câmii’nde Millî Mücadele’yi
destekleyen konuşmalar yapar. Kapılarımıza kadar dayanan düşmana karşı
harimi namusu çiğnetmemek için yekvücud olarak karşı çıkılması gerektiğini
savunur (Karan, 2002).
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İstanbul’a dönüşte yazdığı yazılarla Millî Mücadele’ye desteğini sürdürür.
“İcma ümmet Anadolu’dadır” fetvasıyla milleti Millî Mücadele’ye yöneltir. Damadı Ömer Rıza’ya “İslam’a Çekilen Kılıç” gibi kitapları tercüme ettirip Eşref
Edip’le birlikte bastırarak İstanbul’a ve Anadolu’ya gizli gizli dağıttırır. İşgalci
devletlerin uyguladığı sansürle Sebîlürreşâd’ı çıkaramaz hâle gelince Ankara’dan gelen davet üzerine Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’le birlikte yanına
oğlu Mehmed Emin’i de alarak Ankara’ya gider.
Âkif ’in mücadelenin merkezi olan Ankara’ya gelişi halkın Millî Mücadele’ye azmini ve inancını tetikleyen bir unsur olur. Halkın ve aydınların Millî
Mücadele hareketini “İttihatçıların yeni bir oyunu” şeklinde bakıp değerlendirmesi ve destek vermemesi, Âkif ’in Ankara’ya gelişiyle beraber tamamen
istikamet değiştirir. Mücadele yeni bir safhaya bürünür. Âkif ’in Ankara Hacı
Bayram Veli Camii’nden başlayarak Kastamonu Nasrullah Camii’nde ve Kastamonu havalisinde yaptığı o meşhur konuşmaları binlerce, on binlerce basılarak ordugâhlarda, camilerde, vilayet merkezlerinde halka okunmasıyla Anadolu sathında müthiş bir direnişin başlamasına neden olur. Böylelikle Âkif,
Millî Mücadele hareketinin manevi ateşini yakan ve tutuşturan bir sembol
hâline gelir (Karan, 2002).
Esefle belirtmek gerekir ki Âkif ’in Millî Mücadele’deki çalışmaları hâlâ
sis perdesi içindedir. Pek çok şehre gittiği hâlde yalnızca bunlardan Balıkesir,
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Burdur, Konya, Antalya, Afyon, Dinar
ve Sandıklı gibi şehirlerden haberdarız.
Diğer taraftan Âkif ’in Ankara’da ikamet ettiği Taceddin Dergâhı çok
önemlidir. Âkif geleceğin Türkiye’sine dair çalışmaları, hazırlıkları burada yapar, Sebîlürreşâd’daki şiir ve yazıları burada kaleme alır.
Bu dergâhın bir başka önemli hususiyeti ise Âkif ’in İstiklâl Marşı’nı Millî
Mücadele’nin başlangıcında ve en zor zamanında burada yazmış olmasıdır.
Âkif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in ısrarlı talebi ve Hasan Basri Çantay gibi yakın dostlarının ricaları sonucunda İstiklâl Marşı’nı Taceddin Dergâhında kaleme alır (Çantay, 2008).
Mithat Cemal Kuntay, Mehmed Âkif ’in Büyük Millet Meclisi’nde Burdur
Mebusu olarak görev yaparken pek konuşmadığından söz eder ve bunu şöyle
dile getirir:
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“Zabıtlarda iki üç kelimesi var; bunlar bile çok defa bir edattır; bazen de
bir nükte: Bütçe müzakeresinde, mazbata muharriri, Arap harflerinin muzipliği olarak “me’murin” (memurlar) kelimesini ‘me’mureyn’ (iki memur) diye
okuyacak, Âkif oturduğu yerden haykıracak: ‘Me’mureyn olsa şekerle besleriz.”
(Kuntay,1997).
Kuntay’ın bu tespitleri pek doğru değildir. Çünkü Mehmed Âkif, Meclis’te
görev yaptığı yıllarda çeşitli takrir ve tekliflerde bulunmuş, oylamalarda fikir
ve görüşlerini ihsas etmiştir. Kısacası, Meclis çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. Sözgelimi 8 Şubat 1921’de İstanbul hükûmeti’ne verilecek cevap hakkında yapılan Meclis Gizli Celsesi, başlı başına Mehmed Âkif ’in önerisinin
tartışıldığı celse olmuştur.
Bunun yanı sıra İstiklâl Marşı’nın kabulü, akabinde en az dört kez Sebîlürreşâd’ın Meclis müzakerelerinde gündeme gelmesi sürecinde Mehmed Âkif
çok uzun olmasa da müzakerelere dahil olmuştur. Yine bu minvalde Mehmed
Âkif ve arkadaşları, İstanbul’daki ahlaki çöküşe karşı Millet Meclisi’nin bir beyanname yayınlamasını teklif etmiş ve bu teklifleri müzakere edildikten sonra
kabul edilmiştir
Mehmed Âkif, Meclis müzakerelerinde yapılan oylamalarda genelde
olumlu oy kullanmıştır. Fakat “İstiklâl Mahkemelerine dair” yapılan iki oylamada ise ret oyu vermiştir.
Bu noktada en fazla takdir ettiği mebuslardan Erzurum Mebusu Hüseyin
Avni (Ulaş) ve Trabzon Mebusu Ali Şükrü’yü, Meclis’te onun fikir ve görüşlerinin sözcüsü olarak nitelemek, hiç de abartılı değildir.
Ayrıca, istifa ettiği tarih olan 9 Aralık 1922’ye kadar Meclis’te Maarif Encümeni Reisliği görevini üstlendiği dikkate alınırsa, Burdur Mebusu olarak
Meclis çalışmalarında aktif olarak yer aldığı görülür.
Aslında o, Büyük Millet Meclisi’nde mebus iken de, daha sonra sükûtu seçtiği Mısır’daki gönüllü sürgün yıllarında da hep konuşmuştur. İstiklâl Marşı’nı
yazarak konuşmuş, verdiği vaazlarla konuşmuş, Sebîlürreşâd’da yazdığı yazılarıyla konuşmuştur. En önemlisi de inancı için, davası için, vatanı için, milleti
için yazdığı şiirlerle konuşmuştur. Nitekim yedi ayrı kitaptan oluşan Safahat
başlıklı eseri ve yazdığı İstiklâl Marşı; onun sustuğu zaman dahi konuştuğunu,
hüzünlendiğini, sevindiğini gösteren bir şâhika, bir destanlar manzumesidir…
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Zafer’den sonra Birinci Büyük Millet Meclisi dağılır. Eşref Edip’le birlikte
Sebîlürreşâd’ın klişesini alarak İstanbul’a döner. Dönerken yanında iki hediye
daha vardır. İstiklâl Marşı madalyası, bir de hediye edilen mavzer tüfeği (Edip,
2010).
Başyazarı olduğu Sebîlürreşâd mecmuası 528. sayıdan itibaren (16 Mayıs
1923) tekrar İstanbul’da neşredilmeye başlanır.
1923’ün ortalarında İkinci Meclis için çalışmalar başlar. Âkif Millî Mücadele’nin manevi kahramanı olmasına ve milletinin “İstiklâlinin Marşı”nı bilâ
bedel yazmasına karşın İkinci Meclis’e alınmaz, emekli maaşı bağlanmaz.
Cumhuriyetin ilanıyla beraber köklü değişim ve kırılmalar başlar. İşte bu
süreçte Âkif derin bir hayal kırıklığı yaşar. Çünkü onun düşüncesinde uğrunda mücadele ettiği ve düşmanlardan kurtulmasında büyük emeği olan devlet,
evrensel inanç istikametinde bir devlet olmasıdır.
Yazdığı Leylâ şiiriyle başlayan bu derin hayal kırıklığıyla artık payına düşen hüsrandır, hüzündür. İşte bu süreçte itibar etmek bir yana, karşı olduğu
seküler değişimler yapılmaya başlanırken ne yapacağını, nasıl bir tavır alacağını düşünür. 1923 kışını Abbas Halim Paşa’nın davetlisi olarak Mısır’da geçirir.
Bu gidiş bir konumlanma, bir düşünme sürecidir. Kurulan yeni rejime karşı ne
yapacağına dair bir muhasebe süreci (Gün, 2020).
1924’ün ilkbaharında tekrar İstanbul’a döner. 1924 Ağustos’unda “Âsım”
adlı altıncı şiir kitabını yayınlanır.
1924’te kışı yine Mısır’da geçirir. 1925 baharında tekrar İstanbul’a döner.
Bu dönüş onun karar vermesinde etkili olur. Çünkü “Şeyh Said Kıyamı” bahane edilerek çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu’yla ve kurulan iki İstiklâl Mahkemesi’yle batıcı düzlemdeki rejim varlığını devam ettirmek için idam sehpalarına tutunmuştur (Gün, 2019). Hürriyet askıya alınmış, ülkede jakoben bir
dönem başlamıştır. Bu çerçevede pek çok gazeteyle birlikte başyazarı olduğu
Sebîlürreşâd mecmuası da 641. sayıyla kapatılmış (6 Mart 1925) ve mecmuanın
sahibi ve yazarı Eşref Edip Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemelerince tutuklanıp
idam talebiyle yargılanır.
Âkif ise Meclis’e alınmaz. Dergisi kapatılır. Emekli maaşı bağlanmaz. Bunlar da yetmiyormuş gibi peşine bir grup hafiye takılıp adım adım takip ettiri244
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lir. Bu takip O’nun: “Ben vatan haini miyim? Peşimde sürekli hafiyeler takılıp
adım adım takip ettiriliyorum” şeklinde isyanına sebep olur. Ayıca Mehmed
Âkif, Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri’nde gıyaben yargılanmıştır (Gün,
2020).
III. safha: “Gönüllü sürgün” safhası olan Mısır yılları (1923-1936)

1923’ün ikinci yarısından başlayıp 1925’in Ekim ayının sonunda kesintisiz on bir yıla varan gönüllü sürgün yılları Âkif ’in “sükûtu” seçtiği dönemdir...
Bu süreçte kaleme aldığı meşhur “Hicran” adlı şiiri, Mehmed Âkif ’in asıl
vadisini bulduğu şiir sürecinin başlamasıdır (Çantay, 2008).
1925 yılının Kasım ayının başında Mısır’da gönüllü sürgün hayatı başlarken sırtına çok ağır bir yük daha alır: Türkçe Kur’an meali… TBMM aldığı bir
kararla bu görevi Diyanet İşleri Başkanlığına tevdi etmiş, Başkanlıkta büyük
ısrarlarla Mehmed Âkif ’i görevlendirmiştir.
Mısır yılları ıstıraplarla, elemlerle, acılarla, hüzünlerle harmanlanmış yıllardır. Daha çok da inziva yılları… Âkif ’in ülkesi noktasında hayallerinin bittiği, aynı zamanda maddi açıdan yokluk ve yoksullukla mücadele ettiği, iaşe için
“hamallık yapmaya bile razı” olduğu yıllar (Düzdağ, 2007). Ama aynı zamanda
manevi açıdan bereketli yıllar (Düzdağ, 2005).
Âkif Mısır hayatının ilk yedi senesini Kur’an meali için yoğun bir şekilde çaba harcar. Bu çalışma sürgün hayatında en büyük meşgalesi ve korunağı
olur. Kur’an meali bu açıdan Âkif ’in hayatına bereket katar (Düzdağ, 2000).
Onun yoğun bir biçimde Kur’an’la içli dışlı olmasını sağlar. 1936 Haziran’ında
yurda dönerken hazırladığı meâlin her sayfasında onlarca çıktı vardır. Henüz
daha bitmemiştir, üzerinde çalışacaktır. Ve onu kadim dostu Yozgatlı İhsan
Efendiye emanet eder (Şengüler, 2000).
Âkif Mısır yıllarında “Bütün öfkesine, hiddetine rağmen rejim aleyhine
kaba sövgüden uzak kalmıştır. Yeni rejime karşın suskundur, bu suskunluğu
seküler bağlamda köklü değişimleri onayladığı benimsediği anlamına gelmez.
O faydasızlığını bilerek rejim aleyhine söz etmemiştir. Fakat bütün bu onmazlıklar karşın herkesin sustuğu bir dönemde Safahat ve İstiklâl Marşı, Âkif ’in
davasını temsil noktasında ayaktadır ve konuşmaktadır.”
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Mısır’da “gönüllü sürgün” sürecinde istiklâli uğruna hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadığı ülkesindeki gelişmeleri yakından takip eder. Bir de “Gölgeler” adlı
yedinci şiir kitabını yayınlar. Bu şiir kitabı onun şiirdeki zirve noktasıdır, ustalığının bir tezahürüdür.
Şiirinde ise feryat dolu haykırışlar yerini lirik ve içli mısralara bırakmıştır.
Ümmetin dertleri yine onun derdidir. Yüreği özelde Türkiye, genelde İslam
coğrafyası için, İslam ümmeti için atar.
İçe dönük bir Âkif portresi sunar Mısır yılları. 1929 yılının Aralık ayından itibaren Kahire Üniversitesi’ndeki Türkçe dersleri vermeye başlar (Doğrul,
1984).
Bunun yanı sıra yine de Mısır’a bazı dostlar edinir: Abdülvehhab Azzâm,
Ferîd Vecdî, Hasan el-Benna, Yozgatlı İhsan Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri, oğlu Prof. İbrahim Sabri, Ezher Şeyhi Merâgî, Eğinli Hafız Hasan, Bayramiçli Mehmed Eşref, Oflu İbrahim, Zahidül Kevserî, İsmail Ezheri ve Abbas
Halim Paşa bunlardan bazılarıdır.
Vatancüda günlerinde Âkif hiç sevmediği bir eylemi fazlasıyla sever, sevmek zorunda kalır: Bu eylem de mektup yazmaktır. Daha önceleri bu eylemi
sevmeyen Şair Âkif, cüda yıllarında vatan özlemini, hasretini, firakın dağdağasını hafifletmek için dostlarına biteviye mektuplar yazar.
1935 yılında hastalanır ve hastalığı giderek artar. Yaban ellerde ölmek onu
fazlasıyla ürpertir. Ve bir yıl sonra bir iskelet hâlinde ülkesine döner.
Hastadır ve on bir senelik sürgünlüğünü nihayete erdirip son nefesini vatanında vermek istemiştir…
Ülkesine dönüşte dostları tarafından çok ihtimam gösterilse de hastalığına bir çare
bulunamaz. Büyük bir metanet ve sabırla ağır hastalığına tevekkül eder. 27 Aralık’ta 1936’da
Mısır Apartmanı’nda çok sevdiği Rabbine kavuşur. Arkasında binlerce seven insanı gözyaşı
içinde bırakır (Gün, 2020). O er yürekli bir insan, kavi bir mümin, büyük bir mütefekkir ve
Müslüman Türk milletinin “Millî Şairi”dir… TBMM’nin zabıtlarında yer alan ifadeyle

“İslam şairidir.”

Ve Mehmed Âkif duası kabul olunan şairdir. Nitekim onun “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” şeklindeki duası kabul olunmuş, 1925
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yılının sonunda ve 1937 yılında iki kez olmak üzere yeniden Millî marş yazma
girişimleri başarısızlıkla neticelenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2021 yılını Mehmed Âkif ve İstiklâl
Marşı yılı olarak karar vermesi vesilesiyle, bu büyük şair ve mütefekkirimize
olan ilginin bilgiye dönüşmesini ve Mehmed Âkif ’in anlaşılmasına katkı yapmasını ve bütün okullarımıza Safahat dersleri konulmasını temenni ediyor, bu
büyük şair ve mütefekkirimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum…
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Karşılaşmalar
Mithat Cemal Kuntay’la (1885-1956) okuma-yazma yolculuğumun çeşitli
safhalarında üç farklı karşılaşmam oldu. İlki 1996 yılındadır. Doktora öğrencisiyken aldığım ve bir kenara koyduğum Mehmed Âkif Ersoy (Hayatı-Seciyesi-Sanatı) (Kuntay, 1986) isimli kitabını, anlatacağım bir derse hazırlık vesilesiyle baştan sona büyük bir tatla okudum, yüzlerce satırın altını çizdim. Eser
o günden sonra Âkif ’le ilgili başucu kitaplarımdan biri oldu. İkinci defa, on
seneden fazla bir zaman sonra, Üç İstanbul bizi karşılaştırdı. Farklı bir anlatımı
vardı romanın, beğeniyle okumuştum. Üçüncü karşılaşma 2011 yılında, Kültür Bakanlığı’na hazırladığım Namık Kemal’e armağan kitabı vesilesiyle oldu.
Üç cilde taksim edilen 1742 sayfalık o dev eserin (Namık Kemal -Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında-) ilk iki cildini zevkle, yine birçok şey öğrenerek
mütalaa ettim. Genç Osmanlıya, “Hürriyet Kasidesi” şairine dair ne çok ayrıntı
vardı kitapta. Kuşatıcı bir çalışmadır. Merak, sevgi ve sabır olmadan böyle muazzam bir eserin ortaya çıkması zordur. Şimdiki buluşma, eski görüşmenin bir
yinelenmesi yani Üç İstanbul’un bu yazı vesilesiyle yeniden okunması olduğu
için, sayıya dâhil etmiyorum.
Mithat Cemal’in kalemini denemediği yazı türü yok neredeyse. Edebiyat
âlemine gözünü açtığında şiiri görmüş. Bu gençlik hevesinde kemal yaşına
kadar ısrar etmiş. 1903’te tanışıp şahsiyetine hayran olduğu Âkif ’le birlikte
yazdıkları “Acem Şâhına” manzumesi Sırâtımüstakîm’de çıktığında (1908),
edebiyat dünyasında tanınır olmuştur. Çanakkale Zaferi’nden sonra savaş alanına gönderilen şairler arasında o da var. Bu tarihten sonra hemen neredeyse
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“hamasi” şiirler evreninde dolaşıp durmuş. Tek şiir kitabı olan Türk’ün Şehnamesi’nden (1945) aklımda kalan Âkif ’in vefatının ardından söylediği vefalı,
sevgi dolu dörtlüktür:
Toprak, onu, sen kol kanat ol, öyle kucakla
Bilmezsin, o gökten de adından da temizdi.
Ey yeryüzü, mabet kesilip Tanrı’ya yüksel!
Koynunda yatan gölge bizim Âkif ’imizdi.
Mithat Cemal, devrin eğilimine uyarak tiyatro metinleri de kaleme almış,
ama mektep müsamerelerinde oynanacak seviyede. “Tahkikat-ı Edebiyye” adlı
“soruşturma”ları Ruşen Eşref ’in meşhur Diyorlar ki’sinden yedi sekiz yıl önce
yapılmış, ancak 1919’da tefrika edilmiştir.1 Bir antoloji de hazırlamış (Kuntay,
1329) Mithat Cemal. Ara sıra gazetelerde fıkra ve makaleler de yazmış, fakat
onu edebiyatımızda mühim ve unutulmaz kılan romanı ve monografi türündeki eserleridir.
Kendisinden on iki yaş büyük olan Mehmed Âkif ’le tanışması, hayatında mühim bir dönüm noktasıdır. Yukarıda söyledim, daha on yedi-on sekiz
yaşındayken gerçekleşen bu karşılaşma, genç Mithat Cemal’in üzerinde büyük bir etki bırakmış olmalı ki, bu yakınlık “dostluk” katında tam otuz sene
sürmüştür. Âkif hakkında yazdığı mühim ve sevgi dolu eserinin yanı sıra, tek
romanı Üç İstanbul’daki (1938) kişiler arasına Şair Raif diye birini koymuş. Romanda pek fazla görünmeyen bu kişi Mehmed Âkif ’in yansımasıdır. Bilindiği
gibi, Safahat şairine babasının koyduğu isim Ragif ’tir. “Şair Raif ”, onun hem
ilk adını hem de şairliğini hatırlatsın diye seçilmiş olmalıdır.
Romanı okuyup bitirdiğimizde bu şahsın belli bir amaçla romana konduğu anlaşılır. Bu yazının asıl hedefi, bu karakterin Âkif ’le benzeşen taraflarını
belirleyerek “bu kişinin niçin romana dâhil edildiği ve eserdeki işlevinin ne
olduğu” sorusuna cevap aramaktır.

1

M. Cemal’in aynı sorularına farklı şair ve yazarların cevapları 2018’de bugünkü alfabeyle kitaplaştı
(Kuntay, 2018). (Kitap hakkında bir değerlendirme için bkz. Star Kitap, S. 111, 11 Ocak 2018, s. 4.)
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Şair Raif, sanki Âkif!
Abdülhamid döneminin bilhassa son yılları ile Meşrutiyet ve Mütareke
devirlerinin anlatıldığı Üç İstanbul, rakamlarla numaralanmış yüz otuz üç kısma taksim edilmiş hacimli bir romandır. Her bölüme, muhtevasını işaret eden
bir başlık konmuştur. Mesela ilk kısım “93 Muharebesi” başlığını taşır. Bu kısacık bölümde -ki çoğu böyle üç beş sayfadır-, asıl hikâyenin etrafında örüldüğü
romanın en mühim kişisi olan Adnan’ın yazmakta olduğu Yıkılan Vatan adlı
romandan alıntıyla söz konusu harbin neticesindeki “Moskof zulmü”ne işaret
edilir.
Eserin edebî kıymetine dair farklı değerlendirmeler vardır. Yazarın bilgiçlikleri, kendini öne çıkarma çabaları, tadını kaçıran abartılar ve ayrıntılar,
olmadık tesadüfler, birbirine benzeyen ölümler, fazla süslü ve yapmacık ifadeler, vecize merakı romanın güçsüz yanlarıdır. Fethi Naci’nin tespitine iştirak
ederim: “Üç İstanbul, bir bakıma, Mithat Cemal’in görgü tanıklığıdır; gücü de
buradan gelir, güçsüzlüğü de. Gözlemlerle beslenen bir ayrıntı zenginliği, kişilerin alabildiğine sahih oluşu romanda kendini duyuruyor, romanı çekici yapıyor; ama yaşayıp gördüğü (daha doğrusu görüp öfkelendiği) birçok gereksiz
ayrıntıya kıyamayışı, romanını bunlardan ayıklayamayışı, romanın dağılmasına, iç örgüsünün gevşek olmasına yol açıyor.” (1994: 30) Bunlara karşılık üç
devrin toplum yaşantısını, yakından yaşayan donanımlı bir yazarın bakışıyla
yansıtması sebebiyle roman edebiyatımızdaki önemini kaybetmeyecektir.
Mithat Cemal bir söyleşide, yakından tanıdığı kişileri romanında anlattığını söylüyor. Birçok şeyi bildiği çevrelerden aldığını belirtiyor. Romandaki
Şair Raif ’in de, Mithat Cemal’in uzun zaman yakınında bulunduğu Mehmed
Âkif ’in bir çeşit yansıması olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü Âkif ’i hatırlatan epeyce özellik var Şair Raif ’te. Âkif ’in kişilik özelliklerini bilen okur
bunu kolayca fark edecektir.
“Çok çetin adam”dır Raif. Konuşmayı sevmez. Gözleriyle konuşur. Birçok
suale cevap vermeyi gereksiz görür. Dinlediklerini veya kabul veya reddettiğini bakışlarından anlarsınız. Âkif ’in de az konuştuğunu, sevimli sükûtları olduğunu Mithat Cemal’in kitabından öğreniyoruz.
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Romandaki Şair Raif, 93 muhaciridir. Yoksulluğun ve felaketin her türlüsünü görmüştür. Bunca acıdan sonra ve yaşanmakta olan “kara günler”de
tabiatıyla somurtkandır. “Kahkahaya garazdı”, “acı adamdı; tesadüfen güldüğü olursa, yüzü rahatsız olurdu.” (s. 34)2 “Makırköyü’nde ağlayan dostu varsa,
Erenköyü’nde güleni affetmiyordu.” Bu nitelemeler, hemen Âkif ’i akla getirmektedir. Safahat’ın yedi kitabındaki birçok şiirde, yukarıda resmedilen duruşun izleri yansır.
“Herkese kızmaya niyetlenerek sokağa çıkardı. Zaten sokaktan tiksinirdi.”
(s. 35) Niye, içi kaldırmıyor sokak manzarasını? Çünkü burada sahte vakara,
haksıza, akılsıza rastlıyor. Budala lakırdıya, kibirli sükûta tahammül edemediği için sokak asabını bozuyor.
Romandaki en önemli mekânlardan biri olan ve “memleketin tarihini okkayla, bayrağını arşınla satabilecek adamlarla dolup boşalan Hidayet’in konağı”nı temize çıkarmak için Raif ’in de orada görünmesi gerekiyor. Fakat Şair,
namuslu bir adam ve doğruluk, dürüstlük miyarı olduğundan, her devre göre
ikbali için çehre değiştiren o konağa uğramıyor. Kahramanımız Adnan, “pis
İstanbul’dan Şair Raif ”e kaçmaktadır. 1908’den önceki siyasi hava kendisini
fazlasıyla baskı altına aldığını düşünen İttihatçı Adnan, sıkıntılı zamanlarında
biraz ferahlamak için Raif ’i görmek arzusu duyar.
“Şair Raif ’in içindeki gizli şark” ifadesiyle Doğu insanının safça inanmak
özelliğine vurgu yapılmış olmalı, diye düşündüm. Herkesi kendisi gibi görmek. Bu özellik, Âkif ’te de vardır. Mesela “Raif, vaktiyle Adnan’a ‘temiz’ demişti; artık Adnan ölünceye kadar temizdi.” (s. 140) Hâlbuki İstanbul’un ikinci
devrinde (1908-1919) Adnan’ın nasıl kirlendiğini, üçüncü İstanbul’da (19191923) da nasıl düştüğünü Üç İstanbul’da okuyoruz.
“Şair Raif bu zamanın adamı değildi. Tufandan evvelki bir hilkatti.” (s.
141) cümleleri de yine ilkelliği değil de temizliği ima ediyor. Çünkü “bu zaman” acayip bir devirdir. Bulanık, karmaşık, hesapçı, düzenbaz, menfaatçi vb.
Bunlar, böyle “ince hesaplar”, Âkif ’e göre değildir. Şair Raif “para bilmezdi.”
“İnsanlığın parasız devrinde yaşıyor gibiydi.” (s. 35) sözleri de zamanenin adamı olmayışına işarettir. Hayatın köpüğüne tenezzül etmemek, kafa yormamak,
2

Yazı içinde sayfa numaraları belirtilen alıntılar, romanın kaynakçada gösterilen baskısından yapılmıştır.
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onun ayartmasına izin vermemek bağlamında Şair Raif de, evet, Âkif de “eski
adam”dır.
Mehmed Âkif ’in vakte riayeti, dakikliği romandaki şairin de özelliğidir.
“İnsan onunla saatini ayar edebilir.” cümlesi; planlı-programlı yaşamayı, zamanı iyi kullanmayı düşündürüyor. Bu durum yani aynı vakitte aynı yerde olmak
veya aynı eyleme durmak, modern insanın “bayağı” bulduğu bir davranış biçimidir. Böyle düşündüğü için, olmadık zamanlarda olmadık işlere heves etmiş
ve perişan olmuştur. Darmadağınık bir vaziyete düşmüştür.
“Raif ’in fazilete inanan [bir] saffeti” vardır. Lekesiz bir dosttur. Kimse ona
olumsuz manada bir şey konduramaz. Bir de Dağıstanlı Hoca vardır romanda,
onun gibi temiz olan ve her türlü zorluğa rağmen temiz kalan. Çünkü roman
kişileri geçen zaman içinde her biri bir taraftan kirlenmiş, ilkesizleşmiştir. Romanın başında şöyle bir görünen Şair Raif, sonra Adnan’ın çevresinden uzaklaşır. Çünkü Adnan ve çevresi ikbal devrinde, düne kadar aralarında yaşadıkları mahalleyi, fakir ahaliyi birdenbire unutmuştur. İktidar erki, adeta güç sarhoşu yapmıştır onları. Yine de para pul konusunda en temiz kalanı Adnan’dır.
Diğer aymazlıkları yani hovardalıkları ve ülküsünün yerine nefsi zevklerini
koyduğu, amacını unuttuğu için, Şair Raif artık Adnan’a görünmez oluyor. 10
Temmuz’dan (1908) sonra kendisini hiç aramayan Raif ’e sitem babında “kaba
adam” diyecektir Adnan. Raif de Adnan’a aymazlığına kızarak, roman kişisi
Moiz ve onun gibileri kastederek “Beş cephede yüz binlerce Türk çocuğu bu
adamlar zengin olsun diye mi on dokuz yaşında ölüyorlar” der (s. 440).
“Namusu putlaştıran, fazileti sanem yapan bu Şair Raif ’e Adnan artık bundan sonra gitmeyecekti.” (s. 440) Çünkü Adnan, kelimenin gerçek anlamıyla
namussuzluklarına bir bahane aramaktadır. Şu ara cümleyi yeri tam da burası
olduğu için zikredeyim. İttihat ve Terakki iktidarında paralı pullu, hatırlı bir
vaziyete yükselen Avukat Adnan, karşısına çıkan her güzel kadınla yatmayı,
neredeyse hakkı olarak görüyor. Böyle bir yaşantıya kapılmışken, elbette Şair
Raif ’in namus hususundaki paklığını “katılık” diye nitelendirecektir.
Şair Raif de Âkif gibi vefalı bir adamdır. Adnan’ın annesinin son günlerinde o hasta ve çaresiz kadına yaptıkları bunun ispatıdır. Biraz öfkelidir, serttir,
ama vefalıdır. Adnan’a kırılmıştır, bundan kolayca sıyrılamaz. Fakat Adnan’ın
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hastalığında konağa gelir, hastayı sorar; ısrarlara rağmen yukarı çıkmasa da
vazifesini yapar. Olay örgüsündeki konumu gereği İttihat ve Terakki’nin en
mühim şahsiyetlerinden sayılan, bir zamanlar çevresinde yüzlerce kişinin halelendiği Adnan’ın cenazesinde yedi kişi vardır, biri Şair Raif ’tir!
Şair Raif, Üç İstanbul’da az görünmesine rağmen, yazarın olmayı yahut
ulaşmayı arzu ettiği dürüst insan hâlinin örneğidir. Onda da kuşkusuz kusurlar yok değil. Fakat bunlar bağışlanabilir. Zararsız. Kişinin kendine dönük ve
onu eksilten tavırlar ve tutumlardır. Fakat diğerlerinin, söz gelimi Adnan gibilerin yani ilerde duranların yapıp ettikleri, hâl ve hareketi sadece kendilerini
bağlamıyor. Ailesine, çevresine, içinde bulunduğu yahut birlikte hareket ettiği topluluğa ve nihayet bütün bir cemiyete sirayet ediyor ve onu bozuyor. Bu
sebeple toplum önünde bulunan adamların sözleri ve eylemleri, salt kendine
ilişkin değildir, kendilerini bağlamıyor.
Bu düşünüş gereğince; Şair Raif Üç İstanbul’da, Mehmed Âkif de yaşadığı
devir içinde dürüstlüğün, sadeliğin, samimiyetin, vefalı oluşun, milliyetperverliğin, hakkaniyetin, asil öfkenin ve haklı isyanın ölçüsü olarak görünüyor.
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Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet
Hakkıdır. Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
Kurucu metin
Burada öncelikle, “kurucu metin” kavramından ne anladığımızı ifade etmek isterim. Kurucu metin yerinde bazen “kök metin” ve “zemin metin” gibi
ifadeler de kullanılmaktadır. Her üç isimlendirmede de kastedilen mana, büyük oranda aynıdır. Nedir burada kastedilen mana? En genel anlamıyla kurucu metin, telif edildiği dönemde geniş kitleleri etkilemiş olmakla birlikte, daha
sonraki dönemlerde de edebî ve sosyal hayatı derinden etkileyen metinleri ifade eden bir tabirdir. Edebî hayat açısından, yeni bir türün, tarzın ve geleneğin
oluşmasını temin eden metinler. Düşüncede, paradigma inşa eden; kavramlara içinde alışılmışın dışında anlamlar yükleyen, yeni usul ve esaslar telkin eden
ve içinde yaşanılan zamanı tavsif ve tahlil eden metinler. Fakat bunu yaparken,
tarihî hakikatlerden beslenmeyi de ihmal etmezler. Diğer bir ifadeyle, yeni bir
perspektif inşa ederken, sadece güncel siyasi zemin ve anlık duygulardan beslenmezler. Kuşkusuz bu metinler, bir yönüyle hâlin eserleridir; ancak tarihî
birikime, tevarüs eden manaya ve bu manayı besleyen ana kaynaklara dayanmaktan da imtina etmezler. Bu bakımdan kurucu metinler, ana kaynaklardan
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beslenen, köklü bir tarihî birikime atıfta bulunan, zamanı münderecatı içinde
anlamlandıran ve yarını inşa eden metinlerdir.1
Kurucu metinler, zaman penceresinden bakıldığında, mazi, hâl ve istikbali bir arada bulundurur. Dolayısıyla yazıldığı dönemden sonra da tanzir veya
tercüme edilerek ve şerhleri yazılarak her dönemde yeniden üretilme imkânına sahiptirler. Böylece klasikleşen bu metinler, her dönemde münderecatıyla
tesiri görülen ve inşa ettikleri tür itibarıyla daha sonraki dönemlerde benzeri
birçok eser yazılmış olsa da hiçbir zaman değerini yitirmeyen “ana metin”lerdir. Bu yönüyle bu metinler, milletin hafızasıdır. Bir önek üzerinden gitmek
icap ederse, kurucu metinlerden birisi olarak tavsif ettiğimiz Vesiletü’n-necât’ı
burada zikredebiliriz.2 Halk arasında Mevlid olarak tanınan eser, toplumun
Fetret döneminde içine düşülen sosyal ve kültürel bunalımdan çıkmasını temin sadedinde kaleme alınan bir eserdir. Süleyman Çelebi, eserini kökü Asr-ı
Saadete kadar varan bir tarihî birikim ve temel kaynaklardan aldığı ilhamla
tanzim etmiştir. Ama konuları dile getirişi, zamanın ruhuna uygun olarak yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm sadedinde ele almıştır. Nitekim bu dönemde bir yandan Mehdilik iddiaları, öte yandan Hup-Mesihlik akımı içerisinde
tezahür eden fikrî karmaşa toplumsal bunalıma sebep olmuştur. O, bu bunalımdan kurtaracak iksiri, vesîletü’n-necât yani kurtuluş vesilesi olarak tavsif
ettiği Hz. Peygamber’in veladeti (doğumu) etrafında aramaktadır. Bu arayış
ma’kes bulmuş, Çelebi Mehmet devleti yeniden derleyip toparlamıştır. Metin,
sadece dönemi içinde kalmamış; bir yandan edebî alanda mevlid, mirâciye ve
mucizâtu’n-nebî gibi türlere hayat verirken, öte yandan da mevlit merasimleri
ve mevlit cemiyetleriyle kültürel zeminde toplum içerisinde dirlik ve düzeni
tesis ederek birlik ve beraberliği inşa etmiştir. Zira millet olmak, aynı türküyü
söylemek, aynı kıssanın parçası olmak ve aynı destanın kahramanı olmakla
1

2

Bu konuda, İbn Haldun Üniversitesi’nde yürütülmekte olan “kök metinler projesi” bu topraklarda
var olmamızı Cumartesi günü yapılan “Kök Metinler” Projesi İstişare Toplantısı’na iştirak etmiş,
orada konuyu farklı boyutlarda tartışma fırsatı yakalamıştık. Buradaki değerlendirmeler, bahse konu
toplantıdan mülhemdir. Bu meyanda Muhammet Yazıcı’nın da “medeniyet kurucu metinler” başlığıyla
kaleme aldığı değerlendirmeleri de ilham vermiştir.
http://muhammetyazici.com.tr/medeniyet-kurucu-metinler/ (20.02.2021)
Bu konuda ayrıntılı bakmak isteyenler, KETEBE yayınları için hazırlamış olduğumuz “Türkçeyi
kuran şairler projesi”nin ilk metni olarak neşredilen Süleyman Çelebi ve Mevlid (2018) kitabımızı
inceleyebilir.
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mümkündür. Mevlid, bunu sağlamıştır; bu itibarla, her bakımdan kurucu metin hüviyetini haizdir.
Bu toprağı mayalayan kelam, kurucu metinlerden beslenmiştir. Bu meyanda Asya’nın steplerinden Anadolu toprağına doğru akan kelama hayat veren arkına nefes olan bazı isimleri hatırlamakta yarar vardır. Bunlar; Ebu Said
Ebu’l-Hayr, Yusuf-ı Hemedânî, Pir-i Türkistan, Korkut Ata, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran ve Âşık Paşa gibi isimler silsilesiyle Emir
Sultan’a, Somuncu Baba’ya, Hacı Bayram-ı Veli’ye, Süleyman Çelebi’ye, Yazıcızade Muhammed’e ve Eşrefoğlu Rûmi’ye ulaşan zengin bir kadroya sahiptir. Bu
silsile, Cumhuriyet’e “büyük İslam şairi” olarak İstiklâl Mücadelesinde önemli
bir misyonu yüklenen “millî şairimiz” Mehmed Âkif ’e kadar ulaşır. Keza onun
“kahraman Türk ordusuna armağan” ettiği İstiklâl Marşı da milletin niyetini,
ufkunu ve umudunu tanzim ve tahkim eden; böylece onları “istiklâl” ideali etrafında derleyip toparlayarak millî birlik ve beraberliği tesis eden bir “kurucu
metin” olarak tarihte yerini alır.
Şairi Anlamak
Bu topraklar, asırlardır iki membadan beslenmiştir. Bu pınarların ilki,
kılıç, ikincisi kalemdir. Kılıç, Alparslan’ın açtığı kapıdan akın akın Anadolu
topraklarına intikal eden ve oradan Rumeli’ye, Tuna’ya ve Adriyatik’e kadar
uzanan “yüce idealler” uğruna yola düşen “alperen” veya “akıncı” olarak da
anılan askerîn mücadelesini ifade eder. Kalem ise, yazılı yahut sözlü olarak
vücut bulan kelamın ifadesidir. Bu ifade bir veçhesiyle, “Horasan Erenleri”,
“abdallar” ve “dervişler” gibi nitelemelerle, Ebü’l-Hasan Harakânî’den başlayarak, Sarı Saltuk’a, Gül Baba’ya ve Abdullâh-ı İlâhî’ye doğru varan mana erlerini
kasteder. Öte yandan kalem, Divan-ı Hikmet, Oğuznâme, Garipnâme, Muhammediye, Mevlid, Müzekkin Nüfus ve Kâbusname gibi halk irfanını besleyen metinleri ifade eder. Fetih, açmaktır; toprağı, Türk boylarına açmak… Bu
kılıçla olur. Ancak orada temekkün edebilmek, orayı yurt haline dönüştürmek
için insan toprağını işlemek gerekiyor. Bunu temin eden de kalemdir. Şairler,
mütefekkirler ve âlimler, bu kalemi temsil eden kahramanlardır; onlar, zaman
içerisinde yaşanan sıkıntılara ve karşılaşılan problemlere çözümler üretmek
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için gayret etmişlerdir. Kurucu metinlerin tedris edilmesi yahut yazılı olarak
şerh edilmesi de bu anlamda önemlidir.
Mehmed Âkif, aldığı eğitim ve buna bağlı olarak ortaya koyduğu hizmetlerin dışında, bir “kalem ehli” olarak şair ve müellif vasıflarıyla yüklendiği
misyon itibarıyla “kurucu metin” yazacak tecrübe ve yetkinliğe sahiptir. Diğer
bir ifadeyle o, tanzim ettiği şiirler ve tecrübesi itibarıyla, “kelam arkı” olarak
nitelendirdiğimiz Yesevî’den başlayarak devam edegelen vazifeyi bihakkın yerine getiren bir şahsiyettir. Nitekim o, Balkanlardan esen ayrılık rüzgârlarıyla
birlikte, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Mücadelesi dönemlerinde bir yandan
bizim kahramanlık hikâyemizi yazarken, öte yandan ahlaki ilke ve değerleri
hatırlatmış ve daima “umut” aşılayan bir “bilge” olarak hizmet sürdürmüştür.
Bu bakımdan o, Cumhuriyetin Korkut Ata’sıdır. Evet, o bizim hikâyemizi yazmış, destanımızı kayda almıştır. Bu mütalaamızı tevsik eden metinler olarak,
Safahat’ta Balkan Harbi’ne dair düştüğü dipnotları, Berlin Hatıraları’nı, Necit
Çölleri’ni, Çanakkale Destanı’nı, Bülbül’ü, Millî Mücadele’de yaptığı konuşma
ve vaazlar ile yazdığı metinleri hatırlamak kâfidir.
Burada teker teker o metinleri kaydedecek yahut tarihî malumatları zikrederek meseleleri yeniden tahlil edecek değilim. Lakin şu kadarını söylemek
isterim: Mondros Mütarekesi sonrası, İtilaf devletlerinin topraklarımızı işgale
başlamaları sürecinde tek başına askerî mücadele kâfi değildi. Görebildiğim
kadarıyla, bu hakikati, mücadelenin asıl kadrosu biliyordu. Zira Anadolu’da
başlayan hareket, askerî toparlanmanın yanında millet olarak da toparlanmayı
zorunlu kılıyordu. Buradan hareketle, milletin toparlanmasının akil ve öncü
insanlarla gerçekleşeceğini “kurucu irade” görüyordu. Bu sebeple Âkif Anadolu’ya çağırılmıştır. Çünkü Âkif, sıradan bir şair değildir; o vazife bilincine
sahip, inanan ve hürriyetin farkında olan bir şair olarak bir misyon yüklenmiş,
bunun için Berlin’e ve Necit Çöllerine gitmiştir. Yukarıda temas edilen şiirler, bilhassa Çanakkale Destanı bunu tevsik eder. Nitekim davete uyarak oğlu
Emin ile birlikte Anadolu’ya geçmiş, Kuvayımilliye’nin şehri olan Balıkesir’de
mücadeleye başlamıştır.
Mehmed Âkif ’in Balıkesir’de Millî Mücadele konusunda dile getirdiği görüşlerini şu iki hususta temerküz eder:
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Bu mücadele büyük bir gazadır.
Zafer yolu, mücadele yoludur.
Çıkılan yolu bu şekilde tavsif ettikten sonra, iki tehlikeden söz eder. Ona
göre,
Ümitsizlikten
Azimsizlikten kaçınmalı.
Âkif ’e göre, yaşadığımız felaketlerin sebebi, “din işlerinde olduğu gibi,
dünya işlerinde de gevşek davranmamız…”
Balıkesir’de Zağanos Paşa Camiinde verdiği vaazında bu konulara dikkat
çekiyor. Bu vaazın metni, Sebilü’r-Reşad’da yayımlanıyor… Böylece daha geniş
bir alana yayılmış oluyor.
Âkif umut şairidir. Ama umudun temelinde mücadele vardır. Berlin Hatıralarından şu bölümü burada hatırlayalım:
Korkma
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
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Mehmed Âkif, Anadolu’ya geldiğinde, İstanbul’daki vazifesi Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye azalığından ayrılmak durumunda kalmıştır (Albayrak, 2017).
O, Anadolu’da hem bu üyeliği hem meselelere yaklaşımı sebebiyle İslam Şairi
olarak karşılanmış; öyle takdim edilmiştir.
Şunu demek istiyorum: Kader, bu büyük ruhu, İstiklâl Marşı’nı yazmak
için hazırladı. Bu süreci kısaca şöyle özetleyebiliriz:
Nitekim mücadelenin merkezi Ankara’ya geçerken iki kişiye haber veriyor:
Ömer Rıza ve Eşref Edip… “Ben gidiyorum, siz de arkamdan Sebilü’r-Reşâd’ın
klişelerini alıp gelin” diyor.
Âkif, oğlu Emin’le birlikte Ankara yollarına düşüyor… Tarih 11 Nisan
1920.
O yola düştüğünde, İstanbul hazin ve kara günlerini yaşıyordu.
Ankara’ya 24 Nisan 1920 yani 23 Nisan 1920’den yani TBMM’nin açılışından bir gün sonra geliyor. Hemen kendisine tevdi edilen görev gereği, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii ve başka şehirlerde vaazlar veriyor. Burada
şunu ifade etmek mümkündür: Millî Mücadele temel konu sadece askerî güç
değildi; inanmak gerekiyordu… Halkın ve en önemlisi aydınların inanması
gerekiyordu. Zira zafere, inanmakla, derlenip toparlanmakla, birlik ve beraberlikle ulaşılacaktır. Bilhassa siyasetin, bu noktada derlenip toparlanması
mühimdir. Nitekim Kuvayımilliye’nin karşısında Mandacılığı savunanlar da
vardı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti vs. Keza Fransız mandasını savunanlar da
var.
Âkif, bu çalışmalarını vekil olarak da sürdürüyor. Önce 4 Haziran 1920’de
Biga vekili olarak mecliste çalışmalara başlıyor. Bilahare, 8 Temmuz 1920’de
Burdur vekili seçiliyor. Bilahare Biga vekilliğinden istifa ediyor. I. Meclis’te
Burdur vekili olarak görev yapıyor. Mesela, Meclis Bozkır isyanının sebeplerini araştırmak üzere bir komisyon oluşturuyor. Komisyon, sebepleri, sonuçları
araştıracak ve muhtemel isyanları önlemek için araştırmalar yapacak… Neticede bu vesileyle bir İrşat heyeti tertip ediliyor. Bu heyette Hamdullah Suphi,
Ali Şükrü, Refik Bey ve Mehmed Âkif var. Âkif, Konya’ya ve Kastamonu’ya
bu vesileyle gidiyor. Meşhur Nasrullah Camii’ndeki vaazı bu vesileyle veriyor.
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Gazeteler, “büyük İslam şairi” ve “edîb-i âzâm” olarak niteliyorlar onu. Bu
meyanda Açıksöz gazetesinde önemli malzemeler var.3 Burada şu fikirleri dile
getirir:
“Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes başının
derdine, kendi havasına düştüğü zaman yıkılır...”
Kastamonu’dan Ankara’ya döndüğünde, Taceddin Dergâhı şeyhi, şaire
dergâhta bir oda tahsis etmiştir. O, burayı dostlarıyla “edebî meclis” ve “bir
sohbet meclisi”ne dönüştürmüştür. Bilindiği gibi, Bülbül şiiri ve İstiklâl Marşı
burada yazılmıştır.
Kurucu Metin: İstiklâl Marşı
İstiklâl Marşı, tarihî süreç içerisinde bir milletin yeniden var olma mücadelesinin destanı olarak doğmuştur. Bu cümlede “doğmak” fiilini yahut “doğuş” ifadesini sufi literatürde tecelli, zuhurat, sunuhât ve varidat gibi zengin
ıstılahı da dikkate alarak özellikle kullanıyoruz. Zira bu kavramlar, bilginin
birdenbire ortaya çıkmasına delalet ettiği gibi, şiir dili içinde sufi şairin hâli
olduğu gibi dışarı vurması anlamına da gelir. Buradan hareketle, İstiklâl Marşı’nın şiir yazmak için yazılan bir metin olmadığına dikkat çekmek istiyorum.
Elbette ortada bir metin vardır; ama bu metin, milletin İstiklâli için bizzat sahada mücadele eden bir “yüce gönüllü” şairin şiirdiliyle yaşadıklarını terennümünden ibarettir.
Burada şu notu düşmek isterim: Eserin ortaya çıkmasına sebep olan tarihî
saikleri, ta Balkan mücadelesinden başlayarak milletin var olma mücadelesinin serencamını bilmeden İstiklâl Marşı’nın mana yüzünü bihakkın açmayacağı aşikârdır. Nitekim metin, şairin ruhi hâl ve duyuşlarının zuhurudur. Hadiselere karşı “devlet” ve “millet” ekseninde samimi bir duyarlılığa sahip olan
ve bu anlamda kendisine tevdi edilen vazifeleri ve misyonu yüklenen “İslam
şairi”, sanki ta başından itibaren, kendisine bu marşı yazmak görevi tevdi edil3

Bu meyanda Mustafa Eski’nin Millî Mücâdele’de Mehmed Âkif Kastamonu’da (1983) kitabı önemlidir.
Süreci takip etmek isteyenler oraya müracaat edeceklerdir.
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mek üzere Ankara’ya davet edilmiştir. Zira Erkân-ı Harbiye Reisi İsmet Bey’in,
devrin Maarif Vekili Rıza Nur’dan, “millî heyecanı koruyacak, millî azim ve
imanı manevi alanda besleyecek, zinde hâlde tutacak, Marsailles örneğinde
bir millî marşın hazırlanmasını teklif etmesi” fikri Millî Mücadele sürecinin
başlangıcından beri komuta kademesinin zihninde var olmalıdır. Zira bu teklif
hemen kabul görmüş ve Maarif Nezareti bir yarışma açarak duyurulmuştur.
Yarışmaya 724 şiir gönderilmiş.
Bilindiği gibi, tam da bu dönemde Maarif Nezaretinde değişim oluyor;
Hamdullah Suphi göreve geliyor. Hamdullah Suphi’nin bu göreve gelmesi de
sanki Âkif ’i yazmaya memur etmek için bir hazırlık emaresi olarak değerlendirilebilir. Zira Hamdullah Suphi, Türk Ocakları Başkanı olarak, “devlet” ve
“millet” kavramları etrafında “İslam şairi” Âkif ile benzeri duygu ve düşüncelere sahip olan bir hatip ve şair olarak dikkat çekmektedir. Demem o ki, bu
marşı ancak Âkif yazardı; ona da bu vazifeyi teklifsizce tevdi edecek ve bir bakıma sonuçta alacak isimlerden birisi Hamdullah Suphi’dir. Nitekim o vazifeyi
yüklendiğinde, Âkif ’in yarışmaya katılmadığını bu vesileyle görmüştür. Keza
yazılan hiçbir şiir de İstiklâl Marşı’nda aranan ruhu yansıtmamaktadır. Netice
olarak onun ısrarı Âkif ’i marş yazmaya götürmüştür. Bu süreçte Hamdullah
Suphi, Hasan Basri (Çantay) Bey’le koordineli bir şekilde “büyük İslam şairimiz” diye nitelendirdiği Âkif ’i şiir yazmaya teşvik edeceklerdir. Evet, ortam
hazırlanmıştır; devleti kuran “akıl”, millet ruhunu yansıtan bir marş istemiştir.
Şiir, Taceddin Dergâhı’nda böylece “doğmuş”tur.
İstiklâl Marşı, metin itibarıyla, gerek göndermeler (telmihler) ve gerekse
referanslar itibarıyla milletimizin ruhen ve aklen beslendiği değerler manzumesine müstenittir. Nitekim marşımız, “korkma” emriyle, “Korkma Allah bizimledir” (Tevbe, 9/40) hakikatini ve bu hakikatin içinde barındırdığı zaferi tebşir ederek başlamaktadır. Hak için, vatan için, millet ve maneviyat için cenge
çıkan kahraman Mehmetçiğin gönlünde “korku” emaresinin yer etmemesine
matuf bu çağrı, tek başına bu marşın kurucu idealini tevsik eder. Zira verilen
ideal açıktır: Samimi niyetle yola çıkanı, Hak mahrum ve mahcup etmeyecektir. Eseri bu minval üzere burada şerh edecek değilim; ancak bu pencereden
bakarak, İstiklâl Marşı’nın “hürriyet”ine düşkün asil milletimizin askerî alanda
olduğu kadar, toplumsal, kültürel ve iktisadi alanda da derlenip toparlanma262
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sına delalet eden derin anlamlar ortaya çıkartılabilir. Nitekim şairin bu metni
şiirlerini cami olan Safahat’a almak ve böylece bir nüfuz devşirmek yerine,
“kahraman ordumuza” ithaf etmesi ve bir yönüyle içinden geldiği millete hediye etmesi anlamlıdır. Millet, askerî ve halkıyla “yüce idealler” etrafında cem
olursa düşmanı defettiği gibi, toplumsal ve iktisadi alanda terakki eder. Mesele
birlik olmak, beraberliği tesis etmektir. Keza verilen ödülü, Ankara’da şehit ve
gazilerin eşlerine iktisadi açıdan katkı sunan bir Dâru’l-Mesâî’ye bağışlaması
da “ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” diye haykıran bir milletin
bütün badireleri atlatacağına inanan bir şair portresini bize sunmaktadır.
Sonuç
Kurucu metin, köklerden beslenir, içinde yaşanılan zamanı doğru anlamlandırır ve yarına umutla bakmayı telkin eder. İstiklâl Marşımız, bu anlamda
sahih bir bakışla öz kaynaklarımızdan beslenerek, adeta milletimizin tarihini
yeniden yazan bir metindir. Bu anlamda o, millî mutabakat metnimizdir. Mutabakatın görünen yanı, Meclis’te kabul edilmiş olmasıdır; ama batını ise, mısralarda, kelime ve kavramlarda sırlanmış olan manada münderiçtir. Bilhassa
bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızdaki “hilal” ve ruhi yetkinliğimiz
olan “hürriyet”e yapılan vurgular, bu kurucu mutabakat metninin anlamına
derunilik kazandırmaktadır. Bu derunilik sebebiyledir ki, İstiklâl Marşımız
her okunuşunda yenilenen, taze ve canlı bir anlam dünyasına sahiptir. Her
yaşta okuyucunun nefesiyle yenilenen ve okunduğu an içinde maziyle istikbale
köprü olan bir mahiyete sahiptir.
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İstiklâl marşı ile aram(ız)daki mesafenin mahiyetine ilişkin bir tespitle
başlamam gerekiyor: Bir metni, hangi duygu yoğunluğu ile incelersek inceleyelim, eleştiri ve anlama derecemiz, nesnel ilişkiler sınırını aşamaz. Çünkü
yazıldıktan sonra çoğu metinle yazarı arasında bile mesafe oluşur. O nedenle
metnin dünyasına girmek veya onu kendi dünyamıza mal etmek kolay değildir. Anlamak metnin anlam dünyasına, dokusuna nüfuz etmekle mümkün
olur. Ancak ben genelde Mehmed Âkif ve Safahat’ı, özelde İstiklâl Marşını bu
değerlendirmenin dışında tuttum, tutuyorum. İstiklâl Marşı, okuyup beğendiğimiz, bir süre ve hatta hep etkisinde kaldığımız bir şiir değildir sadece. Onu
aramızda bir uzaklık, bir mesafe olmadığı, olmaması gerektiği için, dışımızda
bir metin gibi değerlendirmek doğru olmaz. İstiklâl Marşı bizimdir; özümüz,
öz değerimiz, öznelimizdir. Ruhumuzun, benliğimizin sesidir. İç sesimiz, iç
yankımızdır. Ondaki ses, söyleyiş, heyecan, ruh hali, oradaki iman, aşk, vecd,
bizden daha çok biz olan aşkın kişiliğimizi, benliğimizin özünü, derinliğini,
bu aşkınlıkta kurulan ilahî bağlanışları ifade eder. İstiklâl Marşı bizim kök metinlerimizden biridir. Biz onunla varlığımızı besler, canlı, diri tutar, kendimizi
okur, kendimizi anlar, fark eder, keşfederiz. Onu bir dua gibi, cennetin şarkısı gibi okuruz. İstiklâl Marşı sadece bizim bir ‘edebî metin’imiz değildir ama
bizim ‘ebedî metin’ yanımızdır. ‘Bizim’ derken hangi yaklaşımla tanımlanırsa
tanımlansın sadece ‘Türk’lerin değil, bütün ümmetin istiklâl metni olduğunu
hususen belirtmeliyim.
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İstiklâl Marşı kayda değer birçok veçhesiyle tartışılmıştır, tartışılmaktadır.
Onun ‘milletin temel var oluş manifestosu’, ‘millî mutabakat metni’, ‘ontolojik
misak-ı millîmiz’, ‘varlığımızı isnat eden temel değerlerin bir çeşit amentüsü’,
‘istiklâl ve istikbalimizin yemini’, ‘hür, özgür yaşamanın teminatı’ olduğu ifade edilmiştir. Yaklaşımlarda, metinde çok açık, çarpıcı deyişlere uygun olarak
genel vurgu tarihe, medeniyet değerlerimize, kültür unsurlarımıza, millî karakterimize, dinî sembol ve motiflere yapılmaktadır. Bu hassasiyetler millet
varlığının tahkimi, millî şuurun canlı algılarla yenilenerek inşa edilmesi bakımından elzemdir, isabetlidir.
İstiklâl Marşını tarihsel derinliğinden, millet karakterinden müstakil ele
almanın imkânı yoktur, olamaz. Ancak tarih, kültür kökleri ile sağlam bir bakış ve duruşu ifade eden bu metnin, günümüz toplum ve dünya şartlarına göre
yeni yorum ve anlamlarla canlı, etkin kılınma zarureti vardır, var olmalıdır. Bu
açılım veya güncelleme yapılamazsa, ondaki tasavvur ve özleme uygun bir dava
da dimağ da ortaya konmuş olamaz. Bu sebeple biz burada İstiklâl Marşının
ruh ve temasıyla geleceğe taşınma zaruretini ifade edeceğiz. Buradaki imkânımız ayrıntılı derinleşmelere müsait olmadığından, marşın ilk kıtası üzerinden
ve daha çok ‘istiklâl’, ‘korkma’, ‘ocak’, ‘sancak’ gibi kelimeler etrafında fikri açılımlar yapacağız. Böyle bir fikri açılımı gerekli kılan ana sebep, modernizmin
son aşamasında yaşanan varoluşsal savrulmanın, bütün bir insanlıkla birlikte
bizim de ülke ve millet varlığımızı tehdit etmeye başlamasındandır.
*
İstiklâl Marşı, bizi, gerçeğe uygunluğu önemsemeyen hamasi övünmelerle tarihe, ancak tarihteki anlamlarıyla karşılığı olan değerlere mahkûm eden
anakronik bir metin değildir, olmamalıdır; o niyetle de yazılmamıştır. Onun
şimdiki zaman realitesinden hareketle iddialarını geleceğe taşıyan bir geniş
zaman bilinci vardır. Zaten iman ve medeniyet değerleriyle kaynaşmış bir
benliğin ontolojik muhtevasıyla kullanılan ‘istiklâl’ kavramı ile geleceğe güçlü
bir atıf ve vurgu yapıldığı açıktır. Birçok mısrada açık ifadelerle belirginleşen
bu hakikat, ana temalardan biri olarak bütün şiirin anlam dokusuna sirayet
etmiştir. ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ mısrasında, ezelden
ebede köprüler kuran bir varoluş bilincinin hür olma şartı (veya bağımlılığı)
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ilan edilir. İfadede zamana, tarihi de aşan müteal bir uzam yüklenir. Derin bir
var oluş süreci olarak sonsuz geçmiş, ‘ezelden beridir’ vurgusuyla, hür yaşamış millete ontolojik karakter kazandıran dayanak olur. Yani var olmak, hür
olmakla özleşir, özdeşleşir, örtüşür. Daha sonra ‘Ebediyen sana yok ırkıma yok
izmihlal’ mısrasında olduğu gibi ezelden ebede bir yönelişle sonsuz geleceğe
gönderme yapılır.
‘Ben’ birinci tekil zamirinin dilinden millet hissiyatı kişileştirilerek her birimize ait kılınır. Giderek mısradaki ‘ben’ doğrudan fert olarak biz oluruz. Tek
tek hepimizi, hepimizin en temel, en vazgeçilmez varlık cevherini içine alan
millet benliği, aşkın, sarıcı, kuşatıcı bir karakter kazanır. İstiklâl mefkûresi varlığımızın aracısız, mesafesiz, ayrışmaz değeri olarak bir varlık şartına, davasına
dönüşür. Adeta fert olarak ben o üst ve aşkın benlik için(de) var olurum. O aşkın benliği içimde hissederek, daha musavvir ifadeyle o benlik içinde huşuyla
erimenin zevkiyle kendim olurum. Bu içkin, içten kaynaşmış kişilik, varlığını
sonsuz geçmiş ve gelecekle kayıt altına alarak kendini ifade etmesi muazzam
derinlikte bir düşünceyi uyandırmaktadır. Uyandırılan düşünce, her türlü
değer ve tasavvuru aşıp ilahî bağlantıları ile doğrudan ontolojik bir hakikate
dönüşür. Böylece varlığımın anlamı ilahi bağlantı ve bağlanışlarıyla anlam ve
boyut bulacaktır.
İstiklâl Marşı, ruhumuzun, baştan sona ‘hak, ezan, hakk’a tapmak, iman,
cennet vatan,’ gibi bütün bu anlam ve düşünceye yol açan açık motif ve kelimelerle örülü nakışıdır. Her bir kelime, üzerinde son derece hassas düşünülerek
seçilmiş, kullanılmıştır. O nedenle İstiklâl Marşı müşahhas veya mücerret, fizik
veya metafizik çağrışımları çok güçlü imgelerle çok zengin bir şiirdir. İstiklâl
bizim doğuştan getirdiğimiz ontolojik veya fıtri niteliğimizdir. Ayrıca ‘Garbın
afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar’ mısrasında da bir gelecek tasavvuru vardır. Âkif bu dizeden başlayarak hem İstiklâl Marşında hem Safahat’ın birçok
şiirinde Batı’yla, onun üzerinden ‘tek dişi kalmış canavar’a benzettiği medeniyetle hesaplaşır. Hesaplaşma doğrudan gırtlak gırtlağa boğuşmaya dönüşür.
Âkif Mehmetçiğin ve aziz milletimizin ruhuyla bütünleşen şair hissiyatıyla bu
boğuşmanın korkusuz, cesur, kararlı mümessilidir. Haykırışını, meydan okumasını millet adına, tarih adına bu taraftan, vuruşmanın, savaşmanın tam orta
yerinden yapar.
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İstiklâl Marşı, imanıyla gerektiğinde yeryüzünün bütün zalimliklerine
karşı direnme, dahası her zaman onlara dersini verme iradesinin olduğunu
gösteren bu millete, milletin tarihine, değerine, azmine güvenmenin, özlü öğretisini içeren veciz bir metindir. Her safhası ayrı bir kahramanlık destanı olan
İstiklâl Harbi üzerinden necip milletimizin tarihe kök salmış derin duyguları,
ruhunu, kimliğini, karakterini, dünya görüşünü, hayat ve varlık ilkesini, coşkun, taşkın bir dille özetleyen bir deklarasyondur. Beşerin bütün dayanma sınırını aşan bir direniş ve doğruluşla tarihin tescil ettiği bir varoluş yeminidir.
Dün kıyameti andıran o vatan ve namus savunması sürecinde, ölümüne gayret göstermiş milletimizin umut ve cesaretini ateşlediği gibi, bugün de, aynı
duyguları en yüksek seviyede millî çaba ve heyecanlarla kaynaştırmaktadır. O
nedenle Millî Marşımız, milletimizin temel var oluş koşul ve karakteri olan
istiklâli yansıtır. Yani bu millet varlığını, istiklâli olmaksızın düşünememiştir
veya istiklâlinden yoksun bir varlığın anlamı yoktur. Böyle bir destanı her millet değil, ancak taş çatlasa hürriyeti esarete değişmemeye yemin ve iman etmiş
bir millet yazabilirdi.
İstiklâl geleceğe yönelirken geçmişten, tarihe kök salmış tecrübe ve değerlerden güç, ilham, cesaret alır. Millî bir metin, geleceğe gönderme yapacaksa bile geçmişe dayanmak durumundadır. Tarih, millî olanın hareket alanını,
amaçlarını belirlemede etkilidir. Ancak İstiklâl Marşındaki akıl ve duyarlık,
geçmişi aşarak bugünün realitesiyle yüzleşir, orada da kalmayarak geleceğe
yönelir. Daha ilk mısrasında bunun açık, güçlü işaretini verir. ‘Korkma’ diye
başlar. Esasında bu siga bile ilgiyi geleceğe yöneltir, geleceğe bağlar. Korkusuzluk umudun çoğalması oranında artar. Aynı şekilde umut, korkusuzlukla
büyür. En yetkin psikolojik yaklaşımların bile açıklamakta acze düşeceği şekilde korkusuzlukla umut arasındaki bağlaşık oranlama, varlığın kendini nesnel dünyanın ölçeği üstündeki boyuta adanmışlığıyla ilgilidir. Hiçbir koşulda imkânsızlık ve umutsuzlukla yeise düşmeyen şehadet duygusu hatta aşkı,
böyle bir hakikat cevheri veya varlık cevherinin hakikati ile hayatı canlı, diri,
dirençli tutar. Allah varsa gam yoktur. İman varsa imkânsızlık da umutsuzluk
da yoktur. Umut, imanı, varlığı, hayatı besler, dönüp onlardan beslenir. Başka
söyleyişle imanınızın kuvveti ölçüsünde umut eder, cesur olur, var olursunuz.
İmanınız yoksa umudunuz da, gücünüz de erimiş, yok olmuştur. İmanınız
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yoksa, uğrunda ölümü göze alacak kadar hayati bulduğunuz değeriniz yok
demektir. Bu durumda olanlar, direnme, doğrulma, ayağa kalkma, yürüme,
atılma, adanma, hamle yapma isteklerini yitirmiş olduklarından, cesur olamazlar. Âkif bize ‘korkma’ diye haykırır, bizi bu uyarıyla silkeler, uyandırırken
bunu doğrudan var oluşla, var oluşumuzla ilişkilendirir. Böyle varsan korkma,
böyle var olursan yok olmazsın, yok edilemezsin. Var olman inanmana, bağlıdır. ‘Ocak’, varlığımızın nesnel sembolü olarak seçilmiştir. Ocak evimizdir,
ailemizdir, yurdumuzdur. Mahremiyetimiz, sırrımız, onurumuzdur. Başka bir
açıdan kültürümüz, dünya görüşümüz, toplum yapımız, ahlak anlayışımız,
medeniyetimizdir.
“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak”
Sahip olduğumuz değerler, bir tek nefiste, bir tek nefeste bile kalsa o tek
başına emperyalizme, zulme direnecek, haksızlıktan hesap sorma idealini hep
yaşatacaktır. Bu ideal al sancakla sembolize edilen değerleri en üst seviyeden
yaşatılacaktır.
Korkunun temelinde yok olma ve gelecek kaygısı vardır. Korkunun bir
kaynağı da belirsizliktir. Geleceğinden emin olmayan varlığın yaradılışın doğasına uygun refleksle çaresiz içe dönük savunmasına veya değişen durumlara
göre tehlikeyi ta içinde duyma hâletiruhiyesine korku diyebilirsiniz. Korku var
olma imkânı büsbütün sınırlanmış insanın, kendini savunma, kendine sığınma duygusuyla ruhunun titremesidir. İlk aşamasında hayatta kalmaktan başka
amaç gütmeyen psikolojisiyle korku, hayalin, ümidin önünü keser. Hareket
gücünü, kabiliyet ve cesaretini sınırlar, azaltır veya yok eder. Korku ateşin odunu kemirdiği gibi kalbi, ruhu ve bütün bunlara bağlı olarak güveni, cesareti,
aşkı, coşkuyu kemirir. Bu hazin ruhsal etkileri sebebi ile korku uyandırmak,
korku salmak bir psikolojik harp yöntemi olarak kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Bazen de peş peşe yaşanan trajediler, kayıplar korkmanıza sebep olur.
İstiklâl Harbi sırasında tam da varoluşumuzu sağlayan bütün unsurlar yok
edilmiş, azalmış veya tezyif edilmişti.
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Kalan ve kullanılan son imkânları ile verdiğimiz insanlık ve medeniyet
savaşında son savunma ve direniş hattında yeniden bir umudu, yeniden bir dirilişi deneyecektik. Özellikle Çanakkale muharebelerinde görülüp anlaşıldığı
üzere, doğrudan payitahtın işgali için harekete geçildiğinden kelimenin tam
anlamıyla var olma veya yok olma savaşında, canhıraş bir direniş içinde olduk.
Savaşın değil, zorluğunu hiçbir beşer tasavvurunun tahayyül edemeyeceği kızıl kıyametin tam ortasında, imanı en büyük izzet, inkârı en aşağılık zillet telakki eden bir halis şuurla ‘Korkma’ diye bir ses yükselmektedir. Bu ses, bizim,
âlemşümul hakikatle kaynaşmış canımız ve heyecanımızla savunmaya geçen
öz cevherin sesi, seslenişidir. Dayanmanın son sınırında onur ve izzete samimi
bağlanışın feda olmaya hazır, ilahi özgüvenle silkinme asalet ve kararlılığıdır:
Korkma! İnanıyorsan imkânsızlık yoktur. İman en büyük imkândır, korkma.
Hiçbir güç ve kuvvet imandan daha üstün değildir. Yenilip yenilmemen, imanı
varlığının temeli, direği, istikameti, anlamı yapmana bağlıdır. Çünkü asil ruhlar, onurlu nefisler için gerçek anlamda zafer, hakikate ait olmaktır, hakikatin
egemenliğidir. İzzeti ayaklar altına almakla zafer değil, ancak zillet kazanılır.
Zillete teslim olarak zafer kazanmaktansa imanla ve izzetli olarak ölmek yeğdir.
Dünya gözü ve gözlemi ile değerlendirilse bile hakiki yönüyle eninde sonunda
egemen olacak olan imandır. İnanmak peşinen kazanmaktır. Ayrıca imanın
aydınlığı ile karanlığa direnenlere bu dünyada da armağan olarak bembeyaz
gündüzler, parlak güneşler armağan edilecektir. Sen bu yükün ağırlığına dayanır, korkmazsan, bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeyecektir. Yüksek düzeyli
bir şiirsellikle millet onurunu, özgürlüğünü temsil eden ‘al sancak’ metaforu,
Türk milleti özelinde üstün ahlakı, erdemi, fazileti, vicdanı, imanı, merhameti, medeniyeti ve İslam’ı temsil eder. Sancak, temsil ettiği değerlere canımızla,
kanımızla varlığımızı armağan ettiğimiz için aldır. Yani o bizim en hayati değerimiz kanımızdır, canımızdır. Canlılığımızı sonlandırmada kan kaybetmenin olumsuz etkisi ne ise, bize hayat, hayatımıza anlam veren değerlerin kaybı,
bütün bunları temsilen sancağımızın sönmesi odur; yok oluş. Sancak yanıyor
gibi tasavvur edilmiştir. Evet, o ruhlarımızı tutuşturan ateşle yanar. O ateş adeta bütün ufukları yangın yerine çevirir. Güneş batarken ufuk adeta kırmızıya
tutuşur. Güneş sanki alev topudur. Âkif öyle güçlü benzetme yapıyor ki, şafaklarda ve elbette kendi kızıllığı ile yüzen bir al sancak var. Bu benzetme savaşın
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kanlı kıyametini de çağrıştırır aynı zamanda. Kıyamet bütün ufukları sarsa da,
yani varoluşumuzun ufku, umudu ölümcül bir tehdit altında olsa da -ki öyledir-, yine de korkma. Niçin? Çünkü bu al sancak sönmeyecektir. O sancak
evlerimizdeki ocak tüttükçe yüzecektir üstelik. Burada ‘dalgalanacaktır’ değil
de ‘yüzecektir’ denmesi, dizeye incelikli bir anlam yüklemektedir.
Ocak bizde hem evi, hem aileyi hem tasavvufi bir muhtevayı temsil eder.
Yani ocak, maddi, manevi, geleneksel ilişki yoğunluğu ile hayatı besleyip, canlandıran merkezdir. Esasına bakarsanız evimiz hayatı, imanı, ahlakı öğrendiğimiz ilk ocaktır. Ve oradaki canlılığın belirtisi, cismani olarak yemek pişirdiğimiz, ekmek pişirdiğimiz, kış günlerinde etrafında çevrelenip sohbet ettiğimiz
ocakla temsil olunur. Yine benzer şekilde ‘yurt’ kültürümüzde ev anlamında
kullanılır. Evlerin orta mekânına ‘hayat’ denmesi de ayrı bir espri içerir. Yani
bir tek ev, bir tek aile bile kalsa, yurdumuz vardır ve adeta bir medeniyet tohumu gibi gelişip bütün ufukları umut olup, müjde olup saracaktır.
“O benim milletimin yıldızıdır parlayacak/
O benimdir, o benim milletimindir ancak”
Dikkat edilirse gelecek zaman kipiyle üstelik çok inanmış, adanmış, kararlı bir dille söylenmektedir.
*
Bu ve benzer gerekçelerle İstiklâl Marşından bakarak yarınlara neler söylemek gerektiği önemli görülmelidir. Hiç kuşku yok ki, yarının dünyasına
odaklanmış bir varlık iddiası, insanlığın küresel ölçekte fikir, sanat, bilim felsefe ve teknoloji gelişmelerini yakından izlemelidir. İzlemekle kalmamalı ayrıştırmalı, çözümlemeli, eleştirmeli, süzmeli, yani derin bir fark ediş ve anlamla
kavramalı, son olarak çareler, çıkışlar önermeli veya vaziyet almalıdır. Kaldı ki,
ontolojik, epistemolojik körelme içinde koyu, trajik bir medeniyet bunalımı
yaşayan insanlık, aklını, vicdanını, duygusunu, kalbini, ruhunu özetle içinde
ve dışında ufkunu açacak önerilere, uyarılara hayati ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Muazzam medeniyet tecrübesine sahip bir millet olarak bizde, çözüm
önerme ve örnek olma imkânı da birikimi de vardır. Kim bilir belki de çıkış
ve çözüm gösterme imkânı sadece bizde vardır. Belki de bu aşama yeni bir
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istiklâl savaşı vermemiz gereken aşamadır. Üstelik bu savaşı sadece kendimiz
ve gelecek nesillerimiz için değil, bütün bir insanlık için verme durumunda
olduğumuz da ortadadır.
İstiklâl Marşı, millî mücadele verdiğimiz 1. Cihan harbinde, ulusların ve
ulus devletlerin, politikalarını, ırk ve kavmiyet temelli ideolojik kutuplaşmalarla belirledikleri bir dönemde yazıldı. Örgün ideolojik eğitimle vatan, millet,
bayrak gibi kavramlar, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı hatta yok etmeye hazır
keskinlikte zihinlere yüklendi. Ulus olma adına militarize edilen birey ve toplumun, kendi ulus varlığı içinde olmayanlara, hayat hakkı tanımadığı tehlikeli
bir dönem başlayacaktı. Bu ‘başkasını’ ‘cehennem’ gören, kendi varlığı için başkasını yok etmekten başka çare, çözüm düşünemeyen sapkınlık, çok geçmeden
insanlığı ikinci bir savaşın yangınına yuvarladı. Esasen bu iki savaş, Âkif ’in
‘tek dişi kalmış canavar’ veya ‘çılgın’ dediği modern barbarlığın, dışarıda sebep
olduğu tahribatla birlikte içten içe yaşadığı varoluşsal çürümenin de işaret ve
ifadesidir.
Hemen ifade edelim ki, insanlığa erdem, iyilik, barış, eşitlik, kardeşlik,
özgürlük, hak, hukuk gibi değerler noktasında bir şey söyleme yetkinliği kalmamış bir medeniyet, varlık iddiasını yitirmiştir. Amin Maalouf ’un ‘Çivisi
Çıkmış’ diye tabir ettiği bugünün dünyası, insan varlığı için gerçekten korkunç
tehditler, tehlikeler üretmektedir. İnsan, varlığını ayrıcalıklı kılan akıl, duygu,
ahlak, aşk, merhamet gibi erdemlerinden utanır duruma getirilmiştir. Daha
açık söyleyişle özü, sözü, bütün varlığı yok olmakta, yıkılmaktadır. Küresel
egemenlerin arzuları doğrultusunda bütün bir insanlık aklı, irade ve vicdanı,
anlamını, önemini kaybetmiştir, kaybetmek üzeredir. Materyalist ölçüt ve isteklerle bile bakılsa, şu anda küresel düzene, insan merkezli olmayan bir işleyiş
egemen kılınmak istenmektedir. Nesil bozulmakta, algılar, ilgiler, istekler hiç
olmadığı kadar fütursuzca, sorumsuzca yamultulmakta, çarpıtılarak pazarlanmaktadır. İnsan, maddi ve manevi yoksulluğun pençesinde çaresizdir, çıkışsızdır.
Yeni amaç ve araçlarla biçimlenmiş bugünün dünyası dünle kıyaslanamayacak ölçüde değişmiştir, değişmektedir. Değişimin dayattığı yeni durumlara
bigâne kalmanın imkânı yoktur. Günümüzde gerçekliğe dönüşmüş gelişmelerden hareketle, şu ya da bu şekilde veya dozda hepimizi etkileyecek yarının her272
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cümercini tahmin etmek kehanet değildir. Özellikle yeni teknolojilerle birlikte
hayatın bütünüyle değişeceği yarınların, bugünden çok farklı olacağı aşikârdır.
Üretimden tüketime, eğitimden finans sistemine, savunma anlayışlarından
haberleşmeye kadar hayatın sosyal, kültürel birçok unsuru, yeni ve başka biçimleriyle var olacaktır, olmaya başlamıştır. Entelektüel camia, yönetici iradeyi
de uyarma sorumluluğuyla bu konuyu her boyuttan tartışmalıdır.
Yeni biçimiyle materyalizm, akışa karşı alternatif bir dünya düşünme,
arama, seçme istekleri kalmamış insanlar üzerinde tam manasıyla tahakküm
kurmuştur. Tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçüde duyarsız, düşüncesiz kitleler, artık insan varlığının anlamını, amacını, önemini bilmiyor, bilmeyi de dert
edinmiyor. Hiçbir sosyolojik, psikolojik veya kültürel açıklamalarla izah edilemeyecek saçmalıkla insan varlığıyla birlikte hayatın ve dünyanın felaketi, tam
da bu yozlaşma ve yabancılaşmayla başlıyor. İnsan yabancılaşmıyor, başkalaşıyor; insan varlığından, kültüründen kopup başka bir varlığa dönüşüyor; bunu
kendisi istiyor. İnsan sadece nesnelleşmiyor, nesnelerin emrine ve hizmetine
giren, onlardan bile değersiz varlığa dönüşüyor. Zaten köreltilmiş akli, ruhi,
felsefi, ilmî tüm değerleri veya değersizliğiyle birlikte varoluşunun son zamanlarını yaşıyor. Uğrunda ne yaşadığı ne öldüğü bir değeri kaldı. O değerlerin,
din, iman, maneviyat, ahlak hatta cinsiyet gibi çeşitli bağları, bağımlılıkları
içinde özgür olamayan insan için olduğu söylenir olmuştur!.. Maddi getiri ve
keyif sağlamayan kavramlara önem veren hayatlar ona anlamsız geliyor. Ama
sözüm ona kendi varlığından bile bağımsız çılgınlık, onu cinnetlerin, cinayetlerin, intiharların bunalımlı, ölümcül karanlığından kurtaramıyor. Özetle
insanlık sözüm ona ‘üst insan’, ‘üstün insan’ veya tekâmülünü tamamlayarak
‘insan üstü varlık’a dönüşmüş ‘yeni insan’ tarafından yok oluyor, yok ediliyor.
Zaten maneviyatsız insan oluşturmak, pozitivizm ve kapitalizmin ideal
toplum tasarımıydı. Çünkü hayatı değerlerine göre yaşayan insan, araç veya
pazar olarak kullanılamıyordu. Kiliseye ve skolastiğe karşı çıkmakla da tatmin
olmayıp, tanrının öldüğü veya öldürüldüğü hezeyanı ile bütün sıkıntıları aşacağını sanan ecinnili ruhlar, kendi çıkarları için dünyayı cinnetin cehennemine
çevireceklerini, başka bir söyleyişle kendilerine boyun eğmeyen bütün kültür
ve medeniyetleri yıkıp yok edeceklerini ilan etmişlerdi(r). Bir olgu olarak değil
ama ideoloji olarak ‘küreselcilik’ hiçbir ilke, sınır tanımayan şeytani çetesiyle
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böyle aşağılık bir amaca yönelmiş durumdadır. Bugün maalesef küresel ölçekte insanlığın başına bela olan bir çetenin, vicdansızca, ahlaksızca, sorumsuzca
işlediği seri ve sistematik cürümlerle, cinayetlerle karşı karşıyayız.
Dinî inançlarına, milliyetlerine bakılmaksızın bütün bir insanlık ölüm, yıkım, kıyım yaşamaktadır. Birçok ülkenin siyasal, ekonomik, entelektüel güçlerini de emri altına aldığı anlaşılan küresel çete, dünyanın düzenini bozmakta,
hayatı yaşanmaz kılmaktadır. Ülkeler işgal, servetler yağma, halklar sürgün
edilmekte, vatansız bırakılmaktadır. Terör, savaş, darbe, ambargo gibi daha
görünür olanlardan ayrı ve daha tehlikeli olarak sanal dünyadan kuşatılmakta, etki altına alınmaktayız. Nefse hoş gelecek cazip yayınların etkisiyle sanal
yoldan insanın kalbi körleştirilmekte, ruhu felç edilmektedir. Tek tek hedef
alınan bireylerin fikir, duygu ve değer dünyaları zehirlenmektedir. Körpe dimağlar, masum duygular, evrensel şeytani kurguların hipnotik etki sarmalına
çarçabuk girmektedir. Hipnoz ve yönlendirme, doyumsuz iştahıyla yeni kapitalizme muazzam pazar alanı oluşturmaktan sokak gösterileriyle iktidarları
devirmeye kadar, çeşitli toplum mühendisliğiyle uygulanmaktadır. Bu büyüye
kapılan insan, seçme, karar verme, düşünme yeteneğini, özetle var olma gücünü, yetkinliğini yitirmektedir. Üstelik insan varlığını yok etmeyi amaçlayan
sektörler, kazançlarını büyük ölçüde kurbanlarının cebinden finanse etmektedir. Ne tuhaftır ki, insanlar görülmemiş bağımlılıklarla kendi ölümlerini zevk
ve eğlenceye dönüştürmüşlerdir.
Bu konuda bireyi tezyif, aile ve toplumu tahrip eden gayri fıtri sapkınlıklar ibretlik örneklerdir. Kimi değerlendirmeye göre bugün yaşayanlar her şeye
rağmen insanlığın son jenerasyonu, son neslidir. Bundan sonra, sırasıyla ‘kadın’, ‘erkek’ gibi ayrımların gözden düşürüldüğü, cinsiyetsizliğin özendirildiği,
teşvik edilip rağbet gördüğü dönemlerin gerçekleşmesi programlanmaktadır.
İnsanın fiziki tabiatıyla birlikte manevi varlığını da bozmayı amaçlayan birçok program, ülkeler ve toplumlara dayatılmaktadır. Dayatılan programların
insanı aileden, aileyi toplumdan koparan stratejisi, bireyselleştirilen insanı eşcinselliğe, cinsiyetsizliğe adeta teşvik etmektedir. Teşvik olmaktan öte mecburiyetler dayatan uygulamalar, sözüm ona uluslararası sözleşmeler, yasalar ve
insan hakları ilkelerinden kendine dayanak bulmaktadır. İnsan hakları ve özgürlükler bu proje ve programlara göre yeniden yorumlanır olmuştur. Bütün
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bu dayanak ve ilkelerin insanı, aileyi koruma yönünde yorumlara ve uygulamalara kapalı tutulması ilginçtir. Sonuçta bireyden başlayarak bütün bir toplum ve insanlığın değer yargıları, yerleşik ahlaki yapı, kadim insanlık anlayışları ile fıtri işleyişimiz, yaradılış mahiyetimiz temelden sarsılmakta, sarsıntının
şiddetiyle yıkılmaktadır. İnsan yıkılmakta, insanlık yıkılmaktadır.
Açık söylemeli ki, bu bir savaştır; varoluşumuzun en temel anlamını ilgilendiren savaş. İnsan olarak var olmak veya şeytanlaşmak! İşte bugün bizi
insan varlığımızı hedef alan her çaba her çalışma, tam da ifsat duygularını tatmin eden şeytanın girişimidir. Özünü bozmamış, kendini kaybetmemiş insan,
nasıl yapmakla, imar etmekle, barış, huzur getirmekle, itimat, güven telkin
etmekle, aşkla, merhametle, anlayışla, yardımlaşmayla huzur buluyor, tatmin
oluyorsa, tersinden benzer şekilde şeytan da, şeytana kul köle olanlar da, kötülüğü yaymakla mutlu oluyorlar. Evet bu küresel çetenin üstelik çoğu zaman
bilimden, teknolojiden de entelektüel destek alarak yaptığı budur. Bugün insanlık vatanlarının işgal, servetlerinin yağma edilmesinden başka doğrudan
varoluş anlamlarının hiçleştirilmesini, dejenere edilmesini amaçlayan bir istila
ile karşı karşıyadır. Yarın bu istilanın hangi etkiyle süreceğini tahmin etmek
bile güçtür. Darwinci tekâmülün diyalektik son aşamasında artık insan sonrası bir türe geçiş kurgulanır olmuştur. Şeytani bir kurguyla hayata geçirilmesi
tasarlanan yeni dönemde insanın tam bağımsızlığı ve özgürlüğü dinle, duyguyla, erkek veya kadın cinsiyetiyle, ilkeyle, ahlakla, kuralla, tüm değerlerle
bağını kopararak veya kendisine yüklenen istekler dışında hiçbir eğilim göstermeyerek sağlanacaktır. Yani insan varlığımız her yandan, tüm yönden istila
edilmektedir. Anlamsız, dinsiz, imansız, duygusuz, ruhsuz, vicdansız bir varlık
modeli imrendirilmektedir.
Üstelik bu küresel kurguyu yapan fesat odaklarının elinde muazzam silah
ve para gücü, muazzam teknolojik imkânlar, medya, kültür ve sanat endüstrileri mevcuttur. Bütün imkânlarıyla insana, insanlığa saldırıyorlar. Bu en korkunç işgal ve istilaya, bu en korkunç kıyıma, kuşatmaya karşı yeni bir istiklâl
savaşı vermek insan oluşumuzun da Müslüman oluşumuzun da gereğidir. İnsanlık işgal ve istila edilmişse biz Türkler, biz Müslümanlar dünyadan izole
edilmiş bir istiklâle sahip olabilir miyiz? Ya da İstiklâl Marşında son derece
açık, anlaşılır vurgularla deklere edilen insan, İslam ve medeniyet değerlerimi275
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zi bu kokuşmuşluktan nasıl kurtarabiliriz? Kalıcı varlığımızı İstiklâl Marşında
özet ifadesini bulan değerleri canlı kılarak sürdüreceksek, tüm boyutlarıyla
bugünün ve yarının çözülmelerini, çürümelerini kendimiz ve bütün bir insanlığın geleceği adına teşhis ve tedavi yoluna gitmeliyiz. İstiklâl Marşından
geleceğe ne söyleyeceğimizin ayrıntısından önce, oradaki ruh ve duyarlıkla geleceğe zihin, bilgi, eylem ve söylem olarak hazır olma kararı ve kararlılığı daha
önemlidir. Siyasilerimizden sanatçı ve aydınımıza, aydın ve bilim adamımıza
kadar hemen herkes kendinde bu sorumluluğu hissetmelidir.
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Mehmed Âkif ’in acı ve hüzün dolu trajik hayatını herkes bilir, ama uzun
süre unutulan oğlu Emin’in yaşadığı trajik hayatı pek kimse bilmez. Âkif ne
denli bilinir ise Emin Âkif o denli unutulmuş, terk edilmiştir. Ancak 2010
yılında Yusuf Turan Günaydın’ın hazırladığı, Emin Âkif ’in hayatını da içine
alan, “Babam Mehmed Âkif ” adlı kitap ile birlikte Emin Âkif, 2000’li yıllarda
hatırlanmış, hakkında yazılar yayınlanmıştır. Emin’in hayatı hakkındaki bilgileri Âkif ’in dostlarına, dostlarının Âkif ’e yazdığı mektuplardan öğreniyoruz.
Yusuf Turan’ın söylediğine göre Emin ile ilgili bilgi, Reşat Ekrem Koçu’nun
İstanbul Ansiklopedisi’ndeki Emin Âkif maddesidir. Bu bilginin haricinde bir
de Refi Cevat Ulunay, Çetin Altan, Nusret Safa Coşkun ve Kenan Akın’ın gazetelerde kaleme aldıkları trajik yazılardan Emin’in hayatını öğreniyoruz.
Safahat’ta idealize edilen “Asım” ile Emin’i karşılaştırıp Âkif ’in örnek
gösterdiği idealist genç Asım’ın tersine Emin’in trajik hayat yaşadığını öne sürenler, Âkif ’in ailesini ve oğlunu ihmal ettiğini söyleyerek eleştirirler. Burada
görmezden gelinen gerçek Âkif ’in idealize ettiği gençlik oğlu Emin değil, Köse
İmam’ın oğlu Asım’dır. Asım şiirinde, Hocazade’nin oğlunun adı Emin’dir. Şiirde Âkif kendini Hocazade, oğlu Emin’i de Emin olarak anlatmıştır. Tevfik
Fikret de oğlu Haluk’tan hareketle Haluk’un Defteri’ni kaleme almıştı. Haluk
ile Asım’ı, bazen de Haluk ile Emin’i karşılaştıranlar olmuştur. Bu pek sağlıklı
bir karşılaştırma değildir. Haluk ile Emin karşılaştırılacaksa eğer bir utançtan
dolayı karşılaştırılmalıdır. Zira ailesi, Haluk’un Amerika’da papaz olmasından
utandıkları için -1950’lere kadar- kimse ile konuşmak istememiş. Hatta Tevfik
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Fikret oğlu Haluk’un, tek tanrı anlayışından çok tanrılı bir din anlayışa sahip Hristiyanlığa geçmesine bir anlam verememiştir. Aynı utancı Âkif ’in oğlu
Emin Âkif ’i trajik bir hayat sürerken görmezden gelenler için kullanabiliriz.
Emin Âkif ’e sahip çıkmayan muhafazakâr çevre onun trajik hayatını görmezden gelmiş, 2000’li yıllara kadar utançlarından adeta gizlemiş, unutturmaya
çalışmışlardır. Haluk ile Emin elbette karşılaştırılamaz ama bu iki sembol çocuk üzerinden duyulan utancı görmek gerekir.
Emin Âkif 1908 yılında İstanbul’da doğmuştur. Âkif ‘in ilk üçü kız, üçü erkek olmak üzere altı çocuğu olmuştur. Kızlardan sonra doğan dördüncü çocuğu İbrahim Naim bir buçuk yaşındayken vefat etmiş, ardından Mehmet Emin
ve Tahir doğmuştur. Âkif ’in mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla haylaz bir
çocukmuş. Numune Mektebinde zar zor okumuş, canı isterse okula gidiyor,
istemezse gitmiyormuş. Özellikle 1923-25 arasında Âkif Mısır’da olduğundan
onunla pek ilgilenememiş, onun okulu astığını öğrenince dostu Şemsi Fuat’tan
ilgilenmesini istemiştir. Emin Âkif 1908 doğumlu olduğuna göre bu sıralarda
15-18 yaşları arasındadır. Bir erkek çocuğunun en “delikan” olduğu dönemdir. Hele bir de Emin gibi ele avuca sığmayan haylaz bir çocuğu düşününüz...
Emin’in babasının yokluğunda, uygunsuz arkadaşlar edinerek içki ve esrara
alıştığı anlatılır. Oysa Emin Âkif ’in bizatihi verdiği bilgiye göre, Mısır’da zengin çocuklarla yaptıkları arkadaşlık sırasında içki ve esrara alışmıştır. Rasim
Cinisli’nin hatıratında geçen anekdotta, Selami Yılmaz’ın “Emin Amca, siz
Mehmed Âkif gibi büyük bir insanın evladısınız, bu illete nasıl kapıldınız? sorusuna, gençlik yıllarımız Mısır’da geçti. Mısır’ın zengin çocuklarıyla arkadaşlık yapardım. Bol zaman, bol para, avarelik, gençlik ve cahillik...” (Cinisli, 2017:
198) diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Yılmaz “Peki, babanız sizinle meşgul
olmaz mıydı? diye sormuş, Emin Âkif; Babam ‘Canı cananı bütün varlığımı
alsın da Huda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyen bir adamdı.
Babamın gözünde aile mi vardı, hanım mı vardı, evlat mı vardı? Varsa yoksa
vatandı. Böyle bir insanın evladıyla meşgul olması mümkün müdür? Onun
ömrü de gönlü de vatan ile doluydu” (Cinisli, 2017: 198) demiştir.
Aslında Âkif ’in genel anlamda bütün derdi, milleti ve devletiydi. Bu doğru. Ancak Emin Âkif ’in içinde bulunduğu durumdan babasını sorumlu görmesi doğru değildir. Çünkü Âkif, oğlu Emin’in haylazlığını, ele avuca sığmayan
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bir çocuk oluşunu daha küçük yaşta iken bilmektedir. Ayrıca en büyük erkek
çocuğu olmasından dolayı diğer çocuklarına nazaran sanki daha çok ihtimam
göstermiş, en çok onun üzerine titremiştir. Âkif ’in İstiklâl Harbi sırasında
İstanbul’dan Ankara’ya giderken onu da yanında götürmesi bir yönüyle ona
olan sevgisinden, diğer yönüyle –belki de- Emin’in haylaz bir çocuk olduğunu
bildiği için kendi yanında zapturapt altına alma kaygısından kaynaklanmıştır. Ayrıca görüştüğü kişilere Emin’in, “babam en çok beni severdi” demesine
rağmen, bizimle ilgilenmedi diye de şikâyette bulunması çelişik bir durumdur.
Mehmed Âkif, Emin’in üzerine titrediği halde, ele avuca sığmayan Emin’in yaşamış olduğu trajedi babasının kendisini himaye etmemesinden değil, daha
çok kendi karakterinden kaynaklanmıştır. Zira karakter kaderdir. Emin Ersoy,
babasının onun üzerine titremesine karşın karakterinin ve kaderinin kurbanı
olmuştur.
Âkif ’in son on yılını geçirdiği Mısır’da, toplumculuktan sıyrılıp daha çok
içine çekildiği, Gölgeler’i yazdığı, özellikle Gece, Hicran, Secde vb. şiirlere imza
attığı bir dönemdir. Emin Âkif ise bu yıllarda dışa dönük, ilk gençlik yıllarını
yaşamaktadır. 1925 yılında Âkif onu Mısır’a yanına aldığına göre henüz on
yedi yaşındadır. Bu sırada Âkif ise “hamallık dâhil ne iş olursa yaparım” diye
ekmeğinin peşine düşmüştür. Emin’in kendi deyişiyle Mısır’da zengin Arap
çocuklarıyla yeni alışkanlıklar edinmiştir. Ancak Mısır’da kendi anlattıklarına bakılırsa özgürlüğünü doyasıya yaşamış gibidir. Örneğin Âkif kurban kesmiş, koyunun bir budunu Emin’e vermiş, diğer budunu da Tahir arkadaşlarına
götürmüştür. Bu onların buradaki arkadaş ortamlarını göstermesi açısından
önemlidir. Mehmed Âkif-Emin Âkif ilişkisini anlamak için Âkif ’in dostlarına
ve dostlarının Âkif ’e yazdığı mektuplara bakmak gerekir. Örneğin Mısır’dan 3
Mart 1341
(3 Mart 1925) tarihinde Fuat Şemsi İnan’a yazdığı mektubunda:
“İki gözüm Fuat,
Bizim Emin çok haylazlık ediyormuş; müdavim bulunduğu Üsküdar
Sultanisinden savuşup çarşılarda, pazarlarda dolaşıyormuş. Annesi, ben başa
çıkamıyorum diyor. Dünden beri kafam altüst oldu. Artık mektebe gidecek
derece-i devamı hakkında tahkikat icra edersin, sonra bizim eve de uğrayarak
validesiyle konuşursun. Oğlanı azarlamak, dövmek, türlü cezaya çarpmak salahiyetin dâhilindedir. Benim avdetime kadar sen velisi olacaksın, anladın mı?
279

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Katiyen ihmal etmeyeceğinden emin olduğum için sana yazıyorum. Kuzum
kardeşim, icabını icrada terâhi gösterme!” (Günaydın, 2009: 86) diye yazmıştır. 12 Ramazan, 1343 (6 Nisan 1925) tarihli mektubunda ise şöyle yazmıştır:
“İki gözüm Fuat
Geçen hafta kemal-i isti’cal ile yazıp gönderdiğim mektubun vusulünden emin olamadığım için tekrar yazıyorum. Evden gelen son mektupta bizim Emin’in mektebe canı isterse gittiği, canı istemediği surette...
Sıvışıp sokak sokak dolaştığı, verilen nasihatlerin, edilen tevbihlerin,
ihtarların müessir olamadığı bildiriliyor. Ben bu hali zaten seziyordum.
İşarı ahir, olanca aklımı başımdan aldı. Avdetime kadar çocuğun vazife-i velayetini ifa edecek dostumu, zihnen bir hayli taharriden sonra seni buldum. Enişteleri, sonra sana Şifahen bildireceğim esbabdan
dolayı, bu işe ehil değillerdir. Kuzum kardeşim, bizim ev Üsküdar’da,
Selimiye’de eczahaneye muttasıl Şevket Paşa’nın evidir. Acele ile öbür
mektupta tarif etmesini unutmuştum. Oğlanın mektebi de Üsküdar
Sultanisi’dir. Geçen sene Çengelköy’deki Havuzbaşı Numune Mektebi’nin beşinci senesini zor zar geçebilmişti. Numuneler’in altıncı senesinin kaldırılması üzerine bu mektebe vermeğe mecbur olduk. Oğlan
ahmaktır. Senelerden beri uğraştığım halde yalan söylemekten vazgeçiremedim. Yarım saat sonra meydana çıkacak yalanlarla işini görebileceğine kani olan sersemlerden! Doğrusunu söylemek şartıyla birçok kusurlarını bağışladığım ve bu tabiatım hakkında kendisine itimat verdiğim halde bir türlü o huyundan vazgeçiremedim. Her neyse kardeşim,
eve uğrar, mucib-i şikâyet olan ahvalini validesinden öğrenirsin; tabii
mektebine de giderek müdüründen, müdür muavininden lazım gelen
malumatı alırsın! Selimiye’de bizim Miralay İsmail Hakkı Bey isminde
bir dostumuz vardır ki pek mübarek bir adamdır. İstersen, onunla da
konuş! Hasılı, tekdir ile ihtar ile, dayak ile, tazyik ile, murakabe ile bu
sersem çocuğu yola getirmeğe çalış! Ahval, beni canımdan bizar etmişti,
bu hadise, yıkık maneviyatım üstüne tüy dikti! Çoktan beri yazamıyor,
imate-i vakt için okuyordum. Şimdi aynı satırı kırk defa okusam bir şey
anlayamıyorum. Bu vazifeyi muvakkaten sana devretmekle azıcık te-
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selli duyuyorum. İleride mektebini değiştirmek, leyliye kalbetmek icap
ederse düşünür, birlikte kararını veririz. Arzu edersen daima murakabe edebileceğin bir mektebi geçiririz. Ah, kendi yumurcağını terbiyeden
aciz babaların mürebbi-i ümmet geçinmesi ne ayıp şeymiş! Bu hafta
validesine yazdım; senin icraatına katiyen müdahale etmemesini sıkı
sıkı ihtar ettim. Hani sen zengin olacaktın da beni şair edecektin. Ondan vazgeçtim. Şu çocukla biraz meşgul olursan beni cidden minnettar
edersin. Diriğ-ı lutf etmeyeceğinden eminim. Cenabıhak Tevfik versin!
Onun küçüğü Tahir var ki daima kendisinden Beyan-ı memnuniyet
ediyorlar. Tabii neticeye ait bana malumat verirsin! Baki kemal-i iştiyak ile gözlerini öperim, kardeşim Fuad’ım” (Günaydın, 2009: 87-88).
Bir başka mektubunda ise, “Bizim aptal oğlanla ne yaptın? Çağırdın, tekdir yahut nasihat etmedin mi? Herifte adamlık kabiliyeti görüyor musun? Her
halde vazife-i vesayeti kemal-i ciddiyetle ifa etmelisin! (...) Allah sağlık verirse,
29 Nisan’da İskenderiye’den vapura bineceğiz. Şu hesapça, bir ay sonra görüşürüz. Allah’a emanet ol, kardeşim! Oğlanın işini ihmal etme ha!” (Günaydın,
2009: 96) diye yazmıştır. Fuat Şemsi’ye yazdığı mektuplarında büyük çoğunlukla Emin’den bahsetmiş, Emin’in üzerine titremiştir. Ancak 2 Recep 1325 (6
Ocak 1927) tarihli mektubunda ise Fuat Şemsi’den bu defa hem Emin hem de
Tahir’in durumlarını öğrenmesini istemiştir. Mektubunda:
“Fuat,
Seni taltif için, hayli zamandır bir vesile arıyordum; kısmetin açık imiş
ki iki tane birden zuhur etti. 1. Bizim Tahir, galiba, ağabeyi Emin’in bir
buçuk iki sene evvelki mesleğini tuttu. Zannediyorum o daha çabuk
yola gelecek kabiliyettedir. Onlar şimdi Beylerbeyi’nde, Havuzaşı’nda,
Ressam Halil Paşa’nın köşkünde, Ömer Rıza ile beraber oturuyorlar.
Önceden Rıza’yı haberdar ederek bir cuma günü lütfen gider, tahkikat-ı lazimeyi icra ve tehbihat-ı muktezıyyeyi fisebilillah ita edersen,
ben hazretlerini hizmetinden memnun olmak cihetine biraz imaleye
muvaffak olursun” (Günaydın, 2009: 96) diye yazmıştır.
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Emin’i Mısır’a yanına aldıktan sonraki duygularını ise yine Fuat Şemsi’ye
yazdığı mektubunda şöyle dile getirir:
“Tahir için validesine yazdım. Hiç karışmayacak, tamimiyle sana bırakacak. Emin’i buraya getirdiğimden dolayı o kadar memnunum, o
kadar doğru bir iş gördüğüme kaniyim ki sorma! Evet, “secde”den sonra
bir şeyler yazmak isterdim amma, tercüme işini ikmal etmeden şairliğe
kalkışmayı doğru bulmuyorum” (Günaydın, 2009: 96).
Diğer mektuplarına da baktığımızda çoğunlukla Emin’in eğitimi üzerinde durduğunu, onun ahlak ve terbiyesiyle ilgilendiğini görürüz. Fuat Şemsi’ye
yazdığı mektubunda dövmek dâhil her türlü cezayı vermekten çekinmemesini söylemiştir. Âkif ’in böylesine üzerine titizlikle durduğu Emin, ne yazık ki,
eğitimini tamamlayamamış, Âkif ’in istediği nitelikte bir öğrenci olamamıştır.
Örneğin çocuklarının dil eğitimine ne kadar önem verdiğini yine bu mektuplarından öğreniyoruz. Mahir İz’e 25 Kânunusani 1342 (25 Ocak 1926) mektubunda:
“Emin Arapça ile İngilizce ile hiç iyi değil. Zaten onun oyundan başka
arasının iyi olduğu bir şeyi henüz göremedik! Mamafih, buraya getirdiğim çok
isabet oldu, mütalaasındayım. Hâ! Kuzum evladım, Zihni Efendi merhumun
el-Müşezzeb diye bir risalesi vardır ya, onu lütfen bana yollayıver. Hatırımda
kaldığına göre onun sarfıyla nahvi aynı risalededir. Bunu Emin’e okutmak istiyorum. Gündüzleri mektebe gidiyor, ellerinizi öper. Kardeşi Fahir’e de arz-ı
hürmet eder. Kemal-i iştiyak ile gözlerini öper, cümlenizi sıyanet-i mevlaya
emanet ederim. Ferit’i, Hayri’yi görürsen, unutma, ikisine de selamımı söyle”
(Günaydın, 2009: 30) diyor. Yine Mahir İz’e yazdığı 29 Ramazan 1344-12 Nisan 1926) tarihli bir başka mektubunda:
“Kitaba çok memnun oldum. Bakalım, bizim Emin’e onu okutmak istiyorum. Lisan hafıza işi, oğlanda ise o meleke, ötekilerden de berbat! Ramazan’ın
başından beri çalıştığı Tebbet Yeda suresini Kadir Gecesi dinletebildi, o da dört
yanlışla! Sonra da bana, “baba, beni hafız mı etmek istiyorsun?” demesin mi!
“Oğlum, böyle bir şey aklımdan geçmedi. Zaten, baksana; maazallah öyle bir
tasavvurum olsa, bu gidişle ömr-i beşer değil, ömr-i beşerriyyet bile yetişme-
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yecek!” dedim. Mamafih, çocuğun gayet iyi bir hali var: Kendisinden son derecede memnun. Şu hakkını da unutmayalım ki Ramazan’ı tamamıyla oruçlu geçirdi. Senin Fahir ne yaptı? Vâkıâ o, zannederim, geçenlerde bir hastalık atlattı.
Tabii zayıf düşmüş, oruç tutamamıştır” (Günaydın, 2009: 35) diye yazmıştır.
Bu mektupları tamamlar nitelikte Mahir İz’e yazdığı başka bir mektubunda şöyle demiştir:
“Emin halinden bermutat, pek memnun. Rüyalarını bile Arapça görüyormuş! Bizim dairenin kapıcısı, Elbesan köylerinden Kazım Ağa’nın, Emin’den
bir yıl evvel Mısır’a gelen, o yaşlarda oğlu var. İşte bizim mahdum-ı mükerrem,
ondan tashih-i lügat ile meşgul! ‘Var kıyas et vüs’at-i derya-yı rahmet nidüğün!’ Mamafih, getirdiğim çok isabet olmuş. Bilhassa ellerinizden öper” (Günaydın, 2009: 49) diye yazdığı mektubunda ironi yapmıştır. Yine Mahir İz’e
yazdığı mektupta:
“Emin geçen sene Hilvan’da hususi bir mektebe gidiyordu. Bu yıl Mısır’a
gidecek. Terakkisi gayet yavaş, mamafih fena değil. Mahsus, ellerinizden öpüyor, kardeşi Fahir’e de selam ediyor” (Günaydın, 2009: 51) diye yazar. Bir başka
mektupta yine Emin söz konusudur: “Emin düşe kalka gidiyor. Avamın konuştuğu dili çoktan öğrendi. Lisan-ı fasihi öğrenmesine, bilmem, ömr-i tabii kâfi
gelecek mi?” (Günaydın, 2009: 56)
Âkif, Kuşçubaşı Eşref Sencer’e 18 Ağustos 1346 (1930)’da yazdığı mektubunda hem Emin hem de çocukları hakkında bilgiler verir:
“İnşallah ben de size Emin ile kardeşi Tahir’in resimlerini aldırır yollarım. Tahir, biz Hail’de iken dünyaya gelmişti. Şimdi on dört, on beş yaşlarında!
Zaman ne süratle ilerliyor değil mi? Üç kızımın üçü de müteehhil. İkisi İstanbul’da, birisi Milas’ta. Şimdilik iyiler. Biri erkek, mütebakisi kız olmak üzere
beş torunum var. Biz Mısır’da iki çocuk, bir de anneleri olmak üzere dört kişiyiz. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Emin Arapçayı bir fellah gibi söylüyor, Tahir de fena değil. Mekteplerine gidiyorlar. Şimdilik hallerinden memnunum.
Mısır’da ikamet tabii iyi olur. Ancak memleket çok pahalıdır. Üç yüz elli lira
ile o kadar ferah geçinmek kabil olamaz. Evet, bundan daha az bir para ile de
yaşamak mümkündür” (Günaydın, 2009: 75).
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Kuşçubaşı Eşref ’e yazdığı bir başka mektubunda ise Emin ile ilgi olarak
şunları söylüyor:
“Emin idmancı oldu. Kuvvetinin zararı yok, vücudu biçimli, güzel yüzüyor, iyi bisiklete biniyor, atlaması, güreşmesi yolunda. Küçüğünün spora çokluk hevesi yok. İnşallah ilk fırsatta aldıracağımız resmi takdim ederiz. Hayli
zamandır görmediğiniz kardeşinizi epeyce ihtiyarlamış bulacaksınız. Mamafih
sıhhatim yolunda. İhtiyarlık, vücut sağlam olduktan sonra büyük bir keder
değil...” (Günaydın, 2009: 77). Bütün bu mektuplarda görüldüğü üzere Âkif
çocukları içinde en çok Emin ile ilgilenmiştir. Buna rağmen Âkif ’in Emin’i
ihmal ettiği, babalık himayesini yapmadığı gibi suçlamaların tümü anlamsızdır. Âkif gibi bir yandan gönüllü sürgün yaşayan, diğer yandan polis takibi
altında bulunan ve ekonomik zorluklar içinde yüzen bir adam oğlu için daha
ne yapabilir ki?
Âkif ’in, Emin için dostlarından yardım istediği yani Emin Âkif ’in 192425 yılları arasında Üsküdar Mektebi Sultanisi’nde okuduğu yıllardaki durumuna baktığımızda çok da iç açıcı olmadığını görürüz. Emin’in Mekteb-i
Sultani’de karne notlarının kırık olduğu, hatta bir yıl okulu uzattığını, onun
okuldaki kayıtlarına ve karnesine ulaşan İbrahim Öztürkçü’nün yazdıklarından öğreniyoruz. Öztürkçü: “Mehmed Emin, o sırada orta mektepte 6. sınıf
öğrencisidir. Karneden anlaşılacağı üzere Mısır’a babasının yanına gitmeden
önce Emin’in okul durumu pek iç açıcı değildir. (...) 1924-1925 ders yılında
6. sınıfta Fransızca, Hayvanat, Hesab ve Hendese derslerinden geçemeyerek
sınıf tekrarına kalmıştır. Emin 1 Kasım 1341 (1925) tarihinde 6. sınıftan 1581
numaralı tasdiknamesini alarak mektebi terk etmiştir. Âkif mektuplarına da
yansıyan bu başarısız sonuçlar nedeniyle Emin’in 1925 Kasım sonlarında babasıyla birlikte Mısır’a gittiği anlaşılıyor” (Olgun, 2019).
Aslında Âkif ’in dostlarına yazdığı mektuplarında, Emin ‘in karakterini
daha yakından tanımak mümkündür. Eğer Emin’in askerlikten sonraki trajik
durumundan dolayı Âkif ’i babalık himayesi yapmadığı şeklinde eleştirenler,
peki Âkif ’in oğlu Tahir neden aynı duruma düşmedi? Âkif onun da babasıydı.
O da Emin’in büyüdüğü aile ortamında büyüdü...
Yaratılıştan başına buyruk, kavgacı, gözü pek, serseri bir ruha sahip olan
Emin, aynı zamanda babası gibi sportmen, iyi yüzen, güreşen, bisiklete binen
sağlıklı ve atletik yapılı biridir. Âkif ’in bütün yakınmalarına rağmen, İngilizce
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ve Arapçayı iyi derece öğrenmiştir. Askeriyede Kur’an’ı tefsir etmesi, Millet gazetesinde yazdığı “İstiklâl Harbi Hatıraları” onun aynı zamanda boş olmadığını göstermektedir. Buna rağmen Âkif, oğlunun karakterini çok iyi bildiğinden
onun üzerinde diğer çocuklarına nazaran daha çok titremiştir. Ancak karakter
kaderdir çıkarsaması doğrultusunda baktığımızda, Emin Âkif ’in acı ve trajik
hayatında karakterinin büyük rolü olduğu görülür. Âkif ’in, Emin üzerine bu
denli titremesi, birtakım kaygılar taşıması anlamsız değildir. Bir erkek çocuğunu babasından daha iyi, bir kızı annesinden daha çok kim tanıyabilir?
Emin Âkif, Millî Mücadele başladığında babası Âkif ile birlikte henüz
on iki yaşında iken İstanbul’dan Ankara’ya gelmiş, hatta yıllar sonra “Babam
Mehmed Âkif ” adıyla İstiklâl Harbi Hatıralarını tefrika etmiştir. Onun bu
tefrikasından hem Millî Mücadele dönemini hem de Âkif ’in hayatının bazı
cephelerini öğreniyoruz. Peki, bütün bunlara rağmen Emin’den neden bahsedilmemiştir? Neden sahip çıkılmamıştır? En önemlisi Âkif, milleti kurtarırken
kendi çocuklarını kurban mı etmiştir? Bütün bu soruların cevabını Mısır’a gönüllü sürgün olarak gitmesinde, vefatına kadar arkasında polis ve istihbaratın
gezmesinde ve en trajik olanı ise oğlu Emin’in askerlikte Kur’an’ı tefsir ettiği
için divanıharpte yargılanıp hapsedilmesinde bulabiliriz. Bilindiği üzere Emin
Âkif, Kırklareli’nde askerlik yaparken bir arkadaşıyla tefsir dersi yapmış, irticai
faaliyetten dolayı yargılanacağını anlayınca kaçıp Antakya’ya gelmiştir. Büyük
ihtimalle buradan Mısır’a babasının yanına gitmeyi düşünmüş olmalıdır. Bu
olaydan haberdar olan Âkif ’in arkadaşları, ona bu haberi nasıl vereceklerinin
tedirginliğini yaşamışlardır. Ali İlmî Fânî, 14 Ekim 1935 tarihinde Feylesof
Rıza Tevfik’e yazdığı mektubunda:
“Âkif ’in oğlunun başına gelen felaketten tabii haberiniz yok. Bir gün elime
Bereketzâde Cemil Bey’e hitaben yazılmış bir mektup tutuşturuyorlar. Mektup
zaten açık gelmiş ve Cemil Bey o sırada Şam’da bulunduğu için bana gönderilmiş. İmzaya baktım ‘Kırıkhan hapishanesinde mevkuf şair Mehmed Âkif
Bey’in mahdumu Emin İçin’i okudum. Diyor ki: ‘Kırklareli’nde vazife-i askeriyemi ifa ediyordum. Arapça bildiğim için ara sıra arkadaşlarıma Kur’an okur,
ayetleri tefsir ederdim. Bu hareketim irtica mahiyetinde görüldü. Divanıharbe
tevdi olundum ve tevkif edildim. Tevkifhaneden şemdi benimle beraber bulunan çavuşumun delalet ve himmetiyle firar ettik. İstanbul’a geldik, oradan
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bir vapura atladık. Mersin’e çıktık. Mersin’den yaya olarak Antakya’ya gelirken
yoldaki karakolhanedeki jandarmalar halimizden şüphelendi, pasaportlarımız olmadığından her ikimizi de Kırıkhan kazasına gönderdiler. Şimdi bizi
Türkiye’ye iade edecekler. İmdadımıza yetişiniz.’ Maalesef imdatlarına yetişemedik, çünkü mektup yazılıp elden ele bana gelinceye kadar günler geçmiş,
kendileri de hududu aşmıştı. Bilmem ne ceza verecekler? Âkif Bey’e yazmadım. Çocuğunki divanece bir harekettir. Asker koğuşunda Kur’an tefsir olunur
mu? Bugünkü inkılap rejiminden bu derece gafletin manası ne? Zavallı Âkif
Bey refikasıyla beraber kendi canlarının derdiyle uğraşırken yeni bir bela ile
karşılaşıyor. Kim bilir ne kadar müteessir olacak. Kaza-yi ilahiye ye bakınız
ki ta Kırklareli’nden Antakya’nın burnunun ucuna kadar geliyor, denizlerden
ovalardan geçiyor, hiçbir yerde tutulmuyor da Antakya’ya yarım saat mesafede
yakayı ele veriyor. Çocuğun talihsizliğine de diyecek yok. Safahat’tan yanımda mevcut bir nüsha bile kalmamıştır, olsaydı derhal takdim ederdim. Bugün
Âkif Bey’e mektup yazacağım, dört beş nüsha isteyeceğim, gönderdiği zaman
derhal takdim ederim. Ücret meselesi ehemmiyetsizdir, kayda bile değmez”
(Düzdağ, 2009: 119-120) diye yazmıştır.
M. Ertuğrul Düzdağ, Ali İlmî’nin Filozof Rıza’ya yazdığı mektuba dayanarak aktardığına göre, o sırada Âkif Antakya’dadır ve orada on beş gün kalacak iken, Hilvan’da yalnız ve rahatsız olan refikasından aldığı mektup üzerine durmadığını ve geri döndüğünü, fırsat bulursa Beyrut’ta bulunan Filozof
Rıza Tevfik’e uğrayacağını söylemiş. Düzdağ, Âkif ’in bu acil dönüşünün oğlu
Emin’in asker ocağında irticai suçuyla tevkif edildiği haberi üzerine almış olabileceğini belirtiyor (Düzdağ, 2009: 110) ki, bu ihtimal dâhilindedir. Âkif ise
bu olaydan haberdar olması üzerine 7 Mayıs 1936 tarihinde Eşref Edip’e bir
mektup yazmış: “Bizim namussuzun yeni rezaletini işitmemiştim. Allah canını
alsın! Bari müddet-i mahkûmiyeti kısa olmasaydı da mahbesten cenazesi çıksaydı. Kuzum, bana bunu, yani birkaç ay yahut birkaç seneye mahkûm olduğunu bildir. Bir de Rıza’ya söyle: Tahfif-i cezası (cezasını hafifletmek) için çare
aramaya katiyen tevessül etmesin. Hınzır mahbesten çıkar çıkmaz daha ağır
bir cinayete (suç işlemeye) kalkışır” (Cündioğlu, 2010: 147) diye adeta öfkesini
dışa vurmuştur.
İlginç olan burada Âkif ’in, Emin’in yaşadığı bu vahim olay karşısında en
büyük hakaretleri yapmaktan çekinmediğini, en büyük cezayı alması gerekti286

MEHMED ÂKİF’TEN EMİN ÂKİF’E TRAJİK BİR HAYAT
Mehmet Kurtoğlu

ğini söyleyerek öfkesini dışa vurduğunu, onur ve karakter abidesi olarak büyük
acılar çektiğini görürüz. Aslında bu satırları yazarken yüreği sızlamış, devrin
ceberut devlet anlayışı karşısında oğlunun böylesine ağır bir suç işlediğine iç
çekmiş olmalıdır. O sistemin acımasızlığını değil de oğlu Emin’i suçlu görmüş,
en büyük hakaretleri oğluna yapmış, beddua etmeye kadar işi götürmüştür.
Ancak burada devletin Kur’an okumayı büyük bir suç görmesi ve acımasızlığı
tartışılmalıdır. Âkif, bu acımasızlık karşısında susmuş, kendi oğlunu suçlamış
ve tek laf etmemiştir. Emin’in Kur’an dersi vermesi suç da devletin onu irticadan dolayı divanıharpte yargılanması suç değil mi? Hangi kanunda bir halkın
kutsal kitabını okumayı suç sayıp Divan-ı Harbe götürmek vardır? Aslında
Emin işlediği bu suça günümüzden baktığımızda övünülmesi gereken tutum,
devrin ceberut anlayışına karşı kahramanca bir karşı koyma vardır. Yerilmesi
değil, övünülmesi gereken bir olaydır.
Emin hapis yatıp çıktıktan sonra psikolojisi bozulmuş ve bir daha kendine
gelememiştir. Hapisten sonraki hayatı tamamen bir trajedidir. Böylesine bir
suç karşısında oğlunu ağır sözlerle azarlayan Âkif, acaba Emin’in daha sonraki yaşamını görseydi ne yapardı? İnsan düşünmek dahi istemiyor. Âkif ’in
manzum şiirlerinden Kör Neyzen’e baktığımızda, bir dilencinin yaşadığı hayal
kırıklığı ve zor yaşamı dolayısıyla ölmesinin daha iyi olabileceği anlatılır. Kör
Neyzen şiirinde, ney üfleyerek dilenen bir dilenciyi anlatır. Dilenci yağmurlu bir günde bir saçağın altında ney üfleyerek dilenmektedir. Keşkülünün içi
boştur. O sırda yağmur hızlanır, yağmur damlaları saçağın deliğinden tasın
içine düşer. Gözü görmeyen Neyzen, tasa düşen yağmur damlacıklarının tınlamasını para sanarak sevinir. Çünkü bu tınlama ardı ardına gelmektedir. Gözü
görmeyen Neyzen ise bu tınlamaların ardı ardına atılan paralar olduğunu düşünür. Elini tasın içine sokar ancak elinin ıslağından başka bir şey bulmaz.
Onun yaşadığı bu hayal kırıklığı ve zor şartları göz önüne alan Âkif, keşke ölse
de bu zorlukları yaşamasa der. Bir dilencinin yaşadığı zorluklar ve hayal kırıklılarından dolayı ölmesinin daha iyi olabileceğini düşünen Âkif, şayet oğlu
Emin’in yaşadığı trajediyi görmüş olsaydı, aynı hislerle onun da ölmesini istemez miydi? Zira Emin’in hapse düştüğünü öğrendiğinde de aynı şeyi yapmış,
keşke ağır ceza alsaydı, keşke ölseydi de bunları yaşamasaydı diye yazmıştır. Bu
eğilmeye gelmeyen başının kesilmesine razı olan Âkif ’in onurlu duruşunun
bir göstergesidir.
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Emin Âkif, askerlik ve hapis hayatından sonra bir türlü dikiş tutturamamış, başıboş bir şekilde yaşamış, esrar, eroin, hırsızlık dâhil birçok suça bulaşmıştır. Reşat Ekrem Koçu’nun yayınlamış olduğu İstanbul Ansiklopedisi,
Emin Âkif maddesinde: “hakkı olan koruyucu baba himayesini görmedi. (...)
Askerliğini nefer olarak yaptı ve kıtasında asil bir utanma ile Mehmed Âkif ’in
oğlu olduğunu sakladı. Terhisinden sonra büyük şehir İstanbul’un haneberduşlarından biri oldu. Sabahçı kahvehanelerinde ve hamamlarda yattı, barındı.
Yalın ayak dolaşarak şarap veya ispirto ve esrar parası için hamallık yaptığını
görenler vardır. 1939’da ilk defa İstanbul zabıtası tarafından bir esrarkeş olarak
yakalandı; akıl hastanesine sevk edildi ve galiba başka bir suçtan bir müddet
cezaevinde kaldı. Nihayet kendisini bulan bir baba dostu tarafından Bursa’da
Atatürk Çiftliği harasında kâhya olarak yerleştirildi. Evlendi, mazbut bir hayat
sürmeye başladı. Fakat bir müddet sonra (1963-1964 arasında) işten çıkarıldı. İstanbul’a döner dönmez tekrar esrara düştü. 1966 başlarında zevcesi vefat
edince tekrar kimsesiz kaldı. Kendisini adeta intihar kastı ile içki ve esrara verdi. 1966 sonlarında birkaç ay akıl hastanesinde kaldı; hastaneden çıktığında
(Kasım 1966) geceleri Tophane’de terk edilmiş bir kamyonetin karoseri içinde yatmaya başladı ve 24 Ocak 1967’de karoserin içinde ölü olarak bulundu”
1 diye yazar. Ardından onun askerlikten ve hapisten sonraki yaşamı öylesine
acı ve trajiktir ki Ekrem Koçu’nun deyişiyle romanlara, filmlere konu olacak
mahiyettedir. “Hayatı kendi itirafları ve bütün teferruatı ile zapt edilerek yazılabilmiş olsaydı, dünya edebiyatında yeri olan İtalyan yazarı Tullio Murri’nin
‘Kürek Cehennemi’ isimli eserinin ayarında dehşet verici bir romanın kahramanı olabilecek kara bahtlı bir adamdır. Hayatıyla ilgili ayrıntıların büyük
çoğunluğu yazıya dökülmemiştir” (E. Ersoy, 2010: 23) diye yazmıştır. Aslında
Reşat Ekrem Koçu’nun bu cümlesinde seçtiği sözcükler oldukça önemlidir.
Birincisi onun hayatını “Kürek Cehennemi” adlı bir roman ile eş diğer görmesi, ikincisi sanki bildiği halde yazmaktan imtina ettiği acı ve trajik olaylar...
Benzer tanımlamayı Dücane Cündioğlu da, Emin Âkif ’i anlatırken kurmuştur.
Birçok şeyi yazamadığını söylerken nokta koyup geçiştirmiştir.

1

Bakınız, Haz. (Günaydın, 2010: 5220; Düzdağ, 2009: 12).
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Emin, Bursa’daki Hara’daki işinden kovulunca İstanbul’a gelip Refi Cevat Ulunay’ı ziyaret eder. Ulunay’a kendini, “Ben Mehmed Âkif ‘in oğluyum, ismim
Emin’dir” diye takdim eder. Depremden dolayısıyla çalıştığı Hara’nın altüst olduğunu, “Buraların tekrar eski haline dönünceye kadar başının çaresine bak”
denerek işten çıkarıldığını söyler ve Ulunay’dan kendisine yardımcı olmasını
ister. Daha sonra Emin Ulunay’a bir mektup yazarak yeniden durumunu şöyle
anlatır: “Ziraat Bakanlığı tarafından tekrar Hara’ya gönderildiğini ve kendisine
yer olarak merkeze yedi-sekiz kilometre mesafede Poyrazbahçe Koyun Ağılı
denilen bir yerde yatıp kalkabileceğini söylediklerini yazıyor. Sobasız, gıdasız,
pislik içinde olan buradan kurtarılmasını rica ediyor” (Ayvazoğlu, 2010). 1961
yılında Bursa’daki Hara’da staj yapan şair Hulusi Öcal, Âkif ’in oğlu Emin’in
ile aynı Hara’da çalıştığını öğrenince, Âkif ’in ölüm yıl dönümünü vesile yaparak, birkaç arkadaşıyla birlikte ziyaret ettiğini, babasının Türkiye’nin Millî
Şairi olarak büyük bir kimse olduğunu söyleyip, ondan övgüyle bahsettiklerini
anlatır. Ancak onların bu övgülerine karşılık, Emin Âkif, “keşke vatanını düşündüğü gibi bizi de düşünüp bir ev miras bıraksaydı” diye karşılık vermiştir.2 Evsizlikten, yoksulluktan, ahırlarda yatıp kalkmaktan bunalan Emin Âkif,
birçok kez buna benzer cümleler kurmuştur. Asıl trajik olan Emin’den daha
çok, bu ülkenin Millî Şairi olarak Âkif ’in bir evi olmamasıdır. Kendisine tahsis
edilen bir apartman dairesinde vefat etmesi bu ülkenin o devirdeki idarecileri
için yüz karası bir durumdur.

Emin Âkif ile ilgili olarak en iç acıtıcı, en hazin öyküyü Gündüz Vassaf ’ın
“Annem Belkıs” adlı kitabındaki hatıratında görüyoruz. Emin Âkif bir arkadaşıyla birlikte Belkıs Halim Vassaf ’ın evini soyuyor. Büyük miktarda altın ve
mücevherat çalıyorlar. Ancak çalınanlar arasında parası, annesinden kalma elmasları, bir çift küpe, birkaç tane elmas iğne ve ninesinden kalma dizi altınları.
Hepsi gitmiş. Bir zaman sonra evi soyanlar yakalanmış, polisler tahkikat yapmak için hırsızlar birlikte eve gelmişler. Ev sahibesi üniformalı polislerle birlikte gelen iki kişiyi de sivil polis zannetmişler. “Meğer sivil polis sandıklarımız
hırsızlarmış. Fevkalade şık giyinmişti ikisi de. Birinin gayet güzel fötr şapkası
vardı. Ve bu gençler Türkiye’de tanınmış, bilinmiş ve kültür hayatımıza geçmiş
2

M. Hulusi Öcal, (Şair yazar. Urfa, 1938, Üni. Mez. Veteriner Hekim. Vefatı 2016) Emin Âkif ile ilgili
anekdotu yüz yüze görüşme sırasında tarafımıza anlatmıştır.
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insanların oğullarıydı: birisi şair Mehmed Âkif ’in, diğeri de şimdi adını hatırlayamadığım bir mahkeme reisinin (hâkimin). Meğer anahtar uydurup bizim
evin kapısını açıp içeriyi görmüşler. (...) Sonradan elmasları kırıcıya satmışlar.
Ellerine çok para geçmiş. İşin tuhafı, o zamanlar böyle pahalı mücevherleri satabilmek için kefil gerekiyordu. Bu çocukların birinin eniştesi de Son Posta’da
yani Zekeriya (Sertel) ağabeyimin gazetesinde çalışıyormuş. Bunlar kırıcıyla
beraber eniştemin orada olmadığını bildiği bir zamanda gazeteye gitmişler.
Böyle bilinen bir yere gittiği için kırıcı da inanmış bunlara ve almış elmasları.
Yani hırsızların kefilliğini bile biz yapmış olduk bir anlamda (...) Meğer bu
gençlerin ikisi de eroin tiryakisiymiş ve onun tesiriyle bunu yapmışlar. O kadar müteessir olduk ki, keşke bunlar bulunmasaydı, bunlar yakalanmasaydı,
diye düşündük. Gençleri getirdiklerinde Ethem’e (Belkıs Hanım’ın eşi) dediler
ki: ‘Ama doktor bey, şimdi bunlar eroin almıyorlar. Gayet fena durumdalar.
Bunları ne yapalım? Ethem ‘Ben bir reçete yazarım, ilaç alırsınız,’ dedi. Ama
karakolun parası yok. Komiser gençlere döndü, onların da parası yok. Peki, dedik, bir polis aldık yanımıza, faytona bindik, nöbetçi eczaneye gittik, reçeteyi
yaptırdık, biz de evimize döndük. Dava ne oldu, bulunan elmaslar kime gitti,
hiç haberimiz yok. Bu hırsızlık hikâyesi de böylece kapanmış oldu” (Cündioğlu, 2010: 147; Vassaf, 2000: 190-192).
Nusret Safa Coşkun 1947 yılında “Şair Mehmed Âkif ‘in Oğlu Şimdi Ne
Yapıyor?” başlıklı yazısında Emin’in gazeteye gelişini ve kendini “ismim Mehmet Emin” diye tanıttığını, gelenin herhangi bir okuyucu olduğunu ancak ardından “Şair Mehmed Âkif merhumunun oğluyum” diye açıklama yapınca
ilgilerinin arttığını, o sırada otuz, otuz beş yaşında olan Emin’in durumunun
içler acısı olduğunu, bitkin bir halde sandalyeye çöktüğünü belirtiyor. Emin,
“Hâlihazırda çok mağdur durumdayım, maddi, manevi müzaherete ihtiyacım
var” dedikten sonra, çeşitli işlerde çalıştığını, şu anda boşta ve ihtiyaç içinde
olduğunu, bir otel köşesinde kimsesiz ve her türlü alakadan mahrum yaşadığını söylüyor. Ayrıca “çok iyi Arapça bilirim. Arap edebiyatına tamamen vâkıfım. İngilizcem de var. Türkçem çok kuvvetlidir. Sizden münasip bir vazifeye
yerleştirilmem hususunda tavassutunuzu ricaya geldim” diyerek bir nevi kendine uygun bir iş aradığını söylüyor. Safa Coşkun, Âkif gibi bir büyük şairin
oğlunun boş olmayacağını, Âkif ’in hususiyetlerini en iyi bilenlerden birinin
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oğlu olduğunu düşünerek dinliyor. Emin, “Senelerce onunla Mısır’da baş başa
yaşadık. Benden başka muhatabı yoktu. Son yazıları bendedir. Bunların içinde
tasavvufa ait olanları da var.
Kendisi neşirlerini istemedi. Fakat neşri edebiyatımıza kazandırılmak istenirse, ruhundan af dileyerek, neşrinde bir mahzur görmeyeceğim. Bu eserleri edebiyata kazandırmak suretiyle ifa edeceğim hizmetten duyacağım huzur,
pederin sözünü dinlememekten mütevellit çekeceğim azaptan daha kuvvetli olacaktır” dedikten sonra bu defa babasının hususiyetlerini anlatır: “Bence ilmî ve edebî kıymetinden çok, karakterinin kıymeti daha fazla idi. Çok
kuvvetli bir iradesi vardı. Hatta bu bazen inatçılık derecesini bulurdu. Otuz
beş sene kullandığı enfiyeyi bir sözle bıraktığını hatırlarım. Son zamanlarda
çok bedbindi. Sebebi de Garp’ın dev adımlarla ilerleyişi ve yükselişi karşısında
bizim sönük kalışımızdı. Bir kusuru vardı: Çok fazla itimat ederdi. Bu yüzden pek çok nankörlükler görmüş, kırılmıştır. Diyebilirim ki, ben, en sevdiği
bir tane oğluna, fazla itimat etmemesi, hayatta başarısızlığıma amil olmuştur.
Türkiye’den uzakta yaşamak onu çok üzüyordu. Bunu göstermek istemezdi.
Ben çok yakınında olduğum için anlıyor, hissediyorum. Onun mükemmel
bir sporcu olduğunu bilir misiniz? Çok küçük yaşımdan beri bana zorla İsveç
jimnastik yaptırmıştır. Güzel sesli kadınlara meftundu. Hatta Mısır’ın meşhur
muganniyesi Ümmü Gülsüm için, ‘Bu kadının sesi, bir erkeği baştan çıkarmak
için kâfidir’ derdi. Mütedeyyindi, fakat asla softa değildi. Dinin tababet, ziraat,
iktisat gibi işlenecek, ilerlenecek tekâmül ettirilecek bir ilim şubesi olduğuna
kaniydi. Yobazlardan nefret eder, kadınların çarşaf giymeye varan tesettürüne
aleyhtar bulunurdu. Dinin birtakım softalar elinde şirazesinden çıktığını daima söylerdi” (Cündioğlu, 2010: 138-140; Coşkun, 1947; E. Ersoy, 2010: 105108). Nusret Safa, “size bir şey bıraktı mı?” sorusuna “muhteşem bir isim ve
gurur. Başka hiçbir şey bırakamazdı, çünkü bırakılacak bir şeyi yoktu” diye
cevap verir.
Nusret Safa, ayrıca Emin’in acı acı başını sallayıp “Teessürle görüyorum ki, Türkiye’de pek sevdiği ve dost bildiği bazı arkadaşları, onunla sırf menfaatleri için düşüp
kalkıyorlarmış. Bunu bilhassa söylemek isterim” dediğini belirtir. Âkif ’in 27 Aralık’taki

vefat yıl dönümü için yapılan programa katılmak istediğini ancak, üzerindeki elbiselerin uygun olmadığını söyler Nusret Safa’ya. Nusret Safa, “Herhalde
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bundan utanması lazım gelen siz değilsiniz” (Cündioğlu, 2010: 140; Coşkun,
1947; E. Ersoy, 2010: 108). diye cevap verir. Emin Âkif ’in maddi bakımdan
büyük bir çaresizlik içinde olduğunu Tercüman gazetesindeki haberden öğrenen Rasim Cinisli, haberi yapan Kenan Akın ile birlikte onu evinde ziyaret
etmiş, perişan halini görüp MTTB’ye getirmiştir (Cinisli, 2017: 197). Ancak
Cinisli’nin askerlik dolayısıyla MTTB başkanlığını bırakmasından sonra Emin
Âkif dışarı atılmıştır. Tercüman gazetesi yazarı Kenan Akın, 24 Şubat 1966 yılında
Emin Âkif ’i ziyaret etmiştir. Bu Emin Âkif ’in vefatından bir yıl öncesine denk
gelmektedir. Emin kendisini ziyaret etmelerinden oldukça memnun olmuştur.
“Emin olun, çok memnun oldum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yıllar yılı bu kapı
aralanmadı. Bir dost, bir aşina yüz ne haldesin diye sormadı” der.
Akın’ın anlattığına göre Emin hatıralarını yazıyormuş. “Orta Çiftlik”3
adında hayatının acı tatlı hatıralarını... Hatta birkaç satır okumuş Kenan
Akın’a. “16 yıl önce Mayıs’ın 13’ü. Günlerden Pazardı. Baba dostları tavassut etmişlerdi. Henüz 40 yaşlarımdayım. Çocukluğum, delikanlılığım 25’ine
kadar iyi geçti. Maalesef bunu takip eden yıllar devamlı bir kâbus, korkunç
karanlıkların içinde, inkisâr-ı hayal, hüsran, sıkıntı ve sefaletle doludur...” (E.
Ersoy, 2010: 110).
Babası Âkif ’i anlatırken, “Peder, Halkalı Ziraat Mektebi’ndeyken, garip bir
tesadüf eseri, sınıfın bir Musevi, kulun sırtı yere gelmez pehlivanı da bir Ermeniydi... Peder bu duruma tahammül edememiş ve gecesini gündüzüne katarak
ders çalışmış, saray pehlivanları ile idman yaparak, bir iki gayrimüslimin önüne çıkmıştır. Kısa bir zamanda sınıfın birincisi olan peder, güreşçi Agop’u da
eze eze mükerreren yenmiştir. İşte pederin taassubu, böyle bir taassuptu...” (E.
Ersoy, 2010: 110). Akın bu yazısının Emin Âkif ’in bir şiiriyle bitiriyor. Bilindiği üzere Emin Âkif ’in bir de Ulunay’a gönderdiği mektupta bir dörtlüğü vardır. Belli ki babasına özenen Emin Âkif şiirler de karalamıştır. Emin Âkif ’in,
Ulunay’a yazdığı şiirde:

3

Emin Âkif, İstiklâl Harbi Hatıralarından sonra keşke “Orta Çiftlik” hatıralarını da yazmış, yayınlamış
olsaydı. Babasının ve kendisinin hayatının trajik yönlerini daha yakından öğrenmiş olurduk... Babasının
Tasavvuf Ders Notları ve Emin Âkif’in Orta Çiftlik hatıraları kaybolmamış olsaydı. Kim bilir belki bir
gün bir yerde karşımıza çıkabilir...
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“Tut elimden diyerek, boynumu büktüm Ulunay
Yüzde yüz üzdü senin gönlünü bitkin durumum
Âkif ’in oğlu, dedim, sen de şaşırdın. Bu mu? Ay!
Sürünüp kıvranıyor, iş arıyor. Vay gidi vay!” (E. Ersoy, 2010: 122).
Kenan Akın’ın yayınladığı “Karanlık Geceler” adlı şiirinde:
“Saat üç, hayli vakit var sabaha,
Üşüdüm, yatmamak olmaz, acaba
Uzanırsam çabuk açmaz mı şafak?
Sabah olmaz yüz kere kalkar gezinir
Gece bitmiş ağarır şimdi etraf
Bu sabahın yelidir, ne yazık;
Duyduğum ses, yine baykuş sesidir. (E. Ersoy, 2010: 111)
Görüldüğü gibi içinde bulunduğu duruma açıklık getiren, ruh dünyasını
dışa vuran bu şairane duygular Emin Âkif ’in çaresizliğini, trajedisini ortaya
koymaktadır. Âkif ’in yaşadığı zorlu ve trajik hayat, kendisinden sonra oğlunda devam etmiştir. Emin Âkif ’in hayatının trajik boyutunu anlatan yazılardan
biri de Çetin Altan’ın “Âkif ’in Oğlu” 4 başlıklı yazısıdır.
Sonuç olarak nereden bakarsanız bakınız, Mehmed Âkif ’in de oğlu
Emin’in de hayatı bir trajedidir. Gerek Âkif ’in gerek oğlu Emin’in bu trajik durumları yaşaması Âkif ’in ihmalinden değil, birincisi Emin Âkif ’in yaratılışın4

Altan’ın yazısı Cevat Refi Ulunay’ın anlattıklarının aynısıdır. Yusuf Turan Günaydın’ın verdiği bilgiye
göre bu olayı yaşayan Cevat Refi Ulunay’dır. Çetin Altan bu yazıyı 1980’lerde kaleme almıştır. Oysa
Cevat Refi Ulunay 1960’larda Milliyet gazetesinde çalıştığı yıllarda yayınlamıştır. Çetin Altan ile
o yıllarda birlikte Milliyet gazetesinde çalışmışlardır. Yusuf Turan her iki yazıyı kitabında almıştır.
Çetin Altan “Âkif’in Oğlu” başlıklı yazısında; “bir öğle sonrası birinin kendisini görmek istediğini
söylediklerinde, buyur gelsin der. Karşısında tıraşı uzamış, üstü başı bakımsız, yaşlıca bir adam durur.
Hafif boynunu büken bu adam Emin Âkif’tir. “ben deniz Mehmed Âkif’in oğluyum” der. “buyurun
oturun” diye yer gösterir, Emin “rahatsız etmeyeyim, sizden ufak bir yardım rica etmeye geldim” diye
cevap verir. Çetin Altan “gökler mi tepeme yıkıldı; yer mi yarıldı da ben mi yerin dibine geçtim; doğrusu
fana allak bullak oldum.” diye anlatır yaşadıklarını. “Ve yine tek yapabileceğim şeyi yaptım, cüzdanımı
çıkarıp uzattım. O bükük boynuyla: ‘Siz ne münasip görürseniz’ dedi. Cinnet cehennemlerinin tüm
yıldırımları düşüyordu yüreğime. Cüzdanımı açtım; içinde ne varsa çıkardım- fazla bir şey yoktuelimde tuttum. Bir iki adım attı. Sanırım sadece bir 10 yahut 20 lira aldı... ‘Çok teşekkür ederim,
rahatsız ettim’ dedi. Ve çıktı. Aradan bir ay geçti geçmedi. Gazetelerde küçük bir haber ilişti gözüme...
Beşiktaş’taki çöp bidonlarından birinde Mehmed Âkif’in oğlunun ölüsü bulunmuştu” (E. Ersoy, 2010:
126).
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dan gelen ruhu kuvvetlerinden, diğeri yeni kurulan Cumhuriyet’in, irtica diye
bir suç icat edip halkın diniyle savaşmasından ileri gelir. Emin’in psikolojisinin bozulup esrar ve eroine başlaması askerlik ve hapis hayatından sonradır.
Büyük ihtimalle askerde ve divanıharpte büyük eziyetler işkenceler görmüş,
psikolojisi bozulmuştur. Hapishane hayatından sonra bir daha kendine gelememiştir.
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Değerli dinleyenlerim, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, Âkif ’in bir “hiciv şairi” olup olmadığı meselesine geçmeden
önce, herhalde “hiciv” meselesine değinmekte fayda vardır. Önce “hiciv” dediğimiz edebî faaliyetin sınırlarını görüp anlamak herhalde Âkif ’in bu sınırlar
içindeki konumunu ve durumunu çok daha iyi belirlememize yardımcı olacaktır kanaatindeyim. Esasen Arapça bir kelime olan hic(i)v, sözlüklerde; “bir
sözü harflerini sayarak ve heceleyerek okumak; bir kişinin veya toplumun ayıp
ve kusurlarını sayıp dökmek, yermek”; “köpekleri ürkütüp kaçırmak anlamına gelen ‘hec’ kelimesinden türemiş olup küfür anlamına gelir” (Aytaç, 2004:
287) biçiminde tanımlanmıştır. Hiciv söyleyenlere veya yazanlara “heccâv”
veya “hecâ-gû” denilmiş, bu türdeki eserler de “hicviye” olarak adlandırılmıştır
(Mermer & Keskin, 2005: 92). Aslında “hicviye” için methiyenin zıddıdır, denilebilir. Methiyede nasıl realite aranmazsa, yani söz konusu kişiyi gerçekten
bir övme sebebi olup olmadığına bakılmazsa, hicviyede de aranmaz. Esasen
edebî bir terim olarak hiciv kelimesinin ansiklopedilerde, edebiyat tarihlerinde, sözlüklerde birbirine benzer birçok tanımına rastlamak mümkündür. Hicvin amacı, Tâhirü’l-Mevlevi’nin de dediği gibi; “teşrîh-i rezâil ve teşhîr-i erâzil”
(Mevlevî, 1973: 53) sûretiyle insan davranışlarının düzeltilmesidir. Aytaç, buna
karşılık hicvin “öğretici” bir yanının olmadığını ileri sürerek şunları söyler:
“Bir yergi faaliyeti olarak nükteyi, mizahı, taklidi, parodiyi, hakareti, istihzayı,
imayı kullanmalıdır. Hiciv, kişilere kurumlara, âdet ve geleneklere yöneliktir.
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Bunların menfi yönlerini teşhir etmek suretiyle aksaklıkların düzeltilmesini
sağlamaya çalışır. En yaygın anlamıyla hiciv; ferdin, insanlığın (insan tabiatının), kurumların, yerleşmiş âdet ve geleneklerin; akla aykırı gelen yönlerini,
kötü alışkanlıkları, suç teşkil eden davranışları sergileyerek bu menfi yönlerini düzeltmek niyetiyle, bunlarla alay eden edebî bir tarzdır. Bu tarz kusurları,
kötü adet ve alışkanlıkları ortaya çıkardığı için tenkidi bir analiz hüviyeti taşır.
Batı kaynakları; hicvin ilk örneklerinin, kişisel kusurlar üzerinde yapılan konuşmalar, insanlığın kötülüğünü isteyen beddualar, düşmanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler olduğunu ve bunların zamanla edebî bir çehre kazanarak hiciv
türünü ortaya çıkardığını belirtirler” (Aytaç, 2004: 287-288).
Türk ve dünya edebiyatında, sosyal hayatın sorunlarına yer veren, sosyal
hayatta gördükleri çarpıklıkları dile getiren birçok sanatçının, anlatımı daha
etkili kılma özelliği nedeniyle, anlatımlarında ironik bir tavır sergilediği görülmektedir. (Şahin:165) Türk edebiyatında bazen “taşlama”, bazen de “yergi”
biçimiyle karşımıza çıkan Hicviye’nin tarihçesine bir göz atacak olursak; edebiyatımızda var olan birçok edebî türde olduğu gibi Hicviye’nin de kaynağını
Arap edebiyatına kadar götürmek mümkündür. Başlangıçta “kaside” tarzında
ortaya çıkan bu manzumeler, cahiliye dönemi Arapları arasında bilhassa düşman kabilelerin birbirlerini şiir yoluyla hicvetmeleri geleneğinin vazgeçilmez
unsurları olarak dikkati çekerler.
Türk edebiyatına baktığımızda; “hiciv” olmasa da “toplumsal eleştiri” başlığı altında değerlendirilebilecek ürünleri Göktürk abidelerinde yer alan metinlere kadar götürmek mümkündür. Ağırlıklı olarak devlet ve siyaset ahlakını
telkini amaçlayan ilk islami eserlerde de aynı kaygı görülür. Bu ilk örnekler
daha çok manzum olup, nazım şekli itibarıyla da bu metinlerde “kaside”nin
kullanıldığı görülür. Ancak “kıta” ve “terkibibent” nazım şekliyle yazılmış hicviyeler de vardır. Şeyhî’nin Harnâme’si, Fuzûlî’nin Şikâyetnâme’si, Bağdatlı
Ruhi’nin Terkib-i Bend’i, Nef ’i’nin Siham-ı Kaza’sı; toplumsal eleştirinin en
dikkati çeken isimlerinden Nâbi’nin özellikle Hayriyye ve Lütfiyye adlı eserleri
bir bakıma Tevfik Fikret’in oğlu “Haluk” için; Mehmed Âkif ’in “Âsım” için
yazdıklarının öncüsüdür. Kânî’nin Hırrenâme’si, İzzet Molla’nın Mihnet-Keşan’ı bu türün belli başlı örnekleri arasında gösterilebilir. Zâtî, Nihâlî Cafer
Çelebi, Bahâyî, Hevâyî, Osmanzâde Tâib, Haşmet ve Sürûrî de bu alanda ta296
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nınmış isimler arasında yer alırlar. Ancak Klasik edebiyatımız içerisinde bu
türün en büyük ve en önemli temsilcisi hiç kuşkusuz Nef ’i’dir (Durmuş, 2004:
292). Hicviye yazma geleneğinin Tanzimat’tan sonra da başta Namık Kemal ve
Ziya Paşa olmak üzere çeşitli şairler tarafından sürdürüldüğü görülür. Halk şiirinde de yer yer hiciv, zaman zaman da “ironi” olarak tanımlanabilecek edebî
örnekleri görmek mümkündür. “Taşlama”lar bunun en güzel örnekleri arasında yer alır.
Hiciv hakkındaki bu genel “bilgilendirme”den sonra, bir “hiciv şairi” olarak Âkif ’e ve Âkif ’in manzumelerine baktığımızda karşımıza çıkan tablo şudur: Öncelikle Âkif ’in “karakter abidesi bir şahsiyet” olarak ömrü boyunca
şahsi hesapların ve hesaplaşmaların içinde hiç olmadığını peşinen söylemek
bir hakkı teslim etmek olacaktır. Yakın dostlarından Mithat Cemal, “Ölümünün 50.Yılında Mehmed Âkif” adlı eserinde, Âkif ’in birçok yönüne dair tespitlerde ve değerlendirmelerde bulunurken; “Hicivleri” başlığı altında söylediklerine; “Hususi hicivler yazmadığı gibi, hususi hicivler yazan Sürûrî’nin Hezliyyât’ını da sevmez, yanında ondan bir şey okunursa, başka bir yere bakardı”
dedikten sonra; “Bu, Onun istiskal tarzıdır. Eşref ’in “içtimai” hicivlerini sever
ve birçoğu ezberindedir” kaydını düşer. Mithat Cemal, verdiği bir örnekten
sonra esasen Âkif ’in; “Tecavüzden ibaret kalan ve öfkeden başka farikası olmayan hicivleri değil, infialin eserlerini sever” tesbitini yapar (Cemal, 1986:
313). Ardından da Abdülhak Hamit’in “Nâkâfî” adlı manzumesinde yer alan;
“Felaket görmemişsin derdimi eylersin istihfaf
Felaket olsa layıktır bu halka sendeki evsaf ”1
beytini örnek göstererek, “Pisin maddisinden ve manevisinden iğrenir ve pis
hicivlerden kaçar. Öyleyken, Sultan Hamit’in çehresinden maddeten iğrenen
aynı Âkif, Nâmık Kemâl’in Abdülhamid aleyhinde yazdığı ve bazı mısraları
pek pis olan meşhur hicvini, istibdatta, büyük bir gayz ile, daima okurdu: Mesela şu mısra o hicivdendir: “Bostanda korkuluktur sanki kuru kafası”. Ama
Âkif, Meşrutiyet’ten sonra bu hicvi unutmuştur. Yani hiç ağzına almamıştır.
1

Hamit, ölen eşinden söz ettiği bu manzumesinde kullandığı “Nâ-kâfî” sözcüğüne, “nâ”nın Acemce ve
“kâfî”nin de Arapça olduğunu söyleyerek itirazda bulunan birisine bu beyitle cevap vermiştir.
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Son dönemde daha çok söylediği “hiciv”leriyle tanınan Neyzen Tevfik, iki
kişiden etkilendiğini söyler: Âkif ve Şair Eşref. Biz biliyoruz ki Âkif ’in en çok
etkilendiği iki kişi de Neyzen ve Eşref ’tir. Ve bunların ortak tarafı da manzumelerini daha çok “hiciv” tarzında söyleyen şairler olmalarıdır.
Kuşkusuz yukarıda da birkaçının isimlerini zikrettiğimiz gibi, Türk edebiyatında sosyal hayata ışık tutan ya da hicve yönelen birçok şair bulunmakla
birlikte Âkif, her şeyden önce, içinden çıktığı toplumun dertlerini ve sorunlarını öncelikle bir fikir adamı gibi ele alan, şiirle düşünen, aynı zamanda inandıklarını özenle yaşamaya gayret gösteren ve sonuna kadar savunan bir şairdir. Safahat incelendiğinde Âkif ’in hicviyeye geniş yer verdiği görülür. Ancak
Âkif ’te hiciv, hemen herkesin söylediği gibi, amaç değil amaca ulaşmak için
bir söyleyiş tarzı, bir araç olarak yer almaktadır. Âkif ’in hicviyelerinde şahıslar
yoktur. Şahısların içine düştükleri kötü durumlar ve açmazlar vardır. İnsanlar
hicvedilirken onların şahsiyetleri ile birlikte toplum içinde düştükleri bu kötü
durumlar onun hicivlerinin konusu olmuştur. Âkif, işte tam da bu yönüyle
şiirlerinde hiciv ve ironiye yer veren diğer şairlerden ayrılır.
Esasen bir sanatçıyı doğru değerlendirebilmek, eserlerini doğru yorumlayabilmek için, yaşadığı dönemin tarihî ve sosyal şartlarını da iyi bilmek gereklidir. Sanatçının, içinde yaşadığı toplumun gerçeklerinden uzak kalması
elbette mümkün değildir. Yaşadığı toplumun sorunlarına kayıtsız kalamayan
Âkif de eserleriyle devrine ayna tutmuş bir şairdir. O, manzumelerinde geniş
anlamda sohbet üslubunu tercih eder ve sosyal bozuklukları teşhis ederken,
bunların düzeltilmesi için de herkesi göreve çağırır. Sanatının ilk devresinin
ürünü olan küçük günübirlik olayların ağırlık kazandığı manzum hikâyelerinde, sürekli olarak dinî, insani, ailevi sorunlar üzerine eğilir.
Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!
Safahat’ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde adını taşıyan manzumesinde yer alan yukarıdaki mısralar, esasen Âkif ’in sanat anlayışının temeli298
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ni oluşturur. Buna göre de “tembellik ve çalışkanlık”, “cehalet ve eğitimsizlik”,
“ayrılık ve gayrılıklar”, “ümitsizlik”, “bağnazlık” ve “yobazlık” Âkif ’in üzerinde
yoğun biçimde durduğu sorunlar haline gelir. Bu sorunlara Âkif bazen doğrudan bazen mecazi, ironik bir üslupla çözüm önerileri sunar.
Örneğin Âkif, tevekkülü yanlış yorumlayarak, tembellik edenler için; “Bırak çalışmayı”, “yorulma”, “Bütün o işleri rabbim görür: vazifesidir”, “Sen şimdi
doğru kahveye gir!”, “Keyfine bak!” gibi ironik ifadeler kullanır. Bu ifadelerin
şiire nasıl bir anlam kazandırdığı aşağıda görülmektedir:
Kadermiş” öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru;
Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
“Çalış” dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!
Topluma istikamet vermek uğruna yapılanlardan bizardır.
“Hâli ıslah edecekler, diyerek kaç senedir,
Bekleyip durduğumuz züppelerin tavrı nedir?
Geldi bir tanesi akşam, hezeyanlar kustu!
Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu.
Bir selamet yolu varmış... O da neymiş? Mutlak,
Dini kökten kazımak, sonra, evet, Ruslaşmak!
O zaman iş bitecekmiş... O zaman kızlarımız,
Şu, tutundukları gayet kaba, pek manasız
Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden,
Analık ilmini tahsil edecekmiş... Zaten,
Müslümanlar o sebepten bu sefalette imiş:
Ki kadın “sosyete” bilmezmiş, esarette imiş!..
Din için, millet için iş görecek alçağa bak;
Dini pâmâl edecek, milleti Ruslaştıracak!
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Bunu Moskof da yapar, şimdi rıza gösterelim;
Başka bir marifetin varsa haber ver görelim!”
…
“Al okut, Avrupa tahsili desinler, gönder,
Servetinden bölerek namütenahi para ver;
Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!
Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!
Sade bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan...
Onu ikmal ediverdik mi, bizimdir meydan!
Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne...
Acırım tükürüğe billahi, tükürsem yüzüne.
Demiş olsaydı eğer: “Kızlara mektep lazım...
Şu kadar vermelisin.” Kahrolayım kaçmazdım”
…
Evet, O’nun hüznü bütün bir islam ümmeti içindir: Örneğin;
“Uzanıp sonra Buhârâ’ya, Semerkand’a kadar;
Eski dünyada bakındım ki ne âlemler var?
Sormayın gördüğüm âlemleri, hiç söylemeyim:
Yâdı temkînimi toplumu sefalete sürükleyen, devletin çöküşünü hızlandırmak için çalışan fırsatçılara ve memleketin çöküşünü sağlayanlara karşı da
çok ağır ifadeler kullanır:
“İt yetiştirmek için toprağı gayet münbit
Bularak, fuhuş ekiyor salma gezen bir sürü it” (Ersoy, 2007: 160).
Onun, ferdî olayların yanı sıra sosyal aksaklıkları tüm çıplaklığıyla hicvederek vermeye çalışmasının nedeni, esasen Âkif ’in karekter abidesi bir şahsiyet oluşundandır. O idealisttir. Onun ideali bir devleti, bir milleti de aşmış,
İslamiyetin mensuplarını içine almıştır. Amacına ulaşması için, önce mensubu
olduğu devletin kurtulması gerekmektedir. Yaşadığı asırda peş peşe büyük fe300
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laketlerin kopmuş olması, Âkif ’in idealist ve mücadele adamı olarak ortaya
çıkmasında, hiç şüphe yok ki karakterinin yanı sıra sosyal, siyasal ve tarihî
olayların da tesiri vardır. Âkif ’in hicvettiği devri, bu olaylar ve felaketler hazırlamıştır. Mehmed Âkif ’te amaç hiciv ya da ironi değil bunlar aracılığıyla dile
getirilen ve giderilmesi gereken aksaklıklardır. Amacı, dinî, ahlaki ve insani
davranışlar adına, dinin kötüye kullanılmasını, ahlaksızlığı ve insanlığa yakışmayacak davranışları hiciv ve ironi yoluyla tenkit etmektir.
“Fukaranız kılıyor, aklına geldikçe namaz;
Ağniyânızda da hiç yoksa, zekât olsa biraz.
Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri,
Sadrazam paşanız fitre alır, sunsa biri!”
“Aslında Âkif, şairliğini bilerek dizginleyen, yeteneğini muhakemenin denetimi altına alan bir şairdir. Şair tabiatını kendi iradesiyle boğmak ve onun
yerine bir idealisti, bir ahlakçıyı koymak ister. Çünkü onun anlatılacak toplumsal derdi ve verilecek mesajı vardır. Millî edebiyat anlayışının gereği olarak şair, şahsi duygularını kendine saklayarak milletinin derdiyle dertlenmek
ister. Muhtevayı öne çıkarırken, şiiriyeti geri plana iter. Mahalle Kahvesi, Köse
İmam, Hasta, Hasır, Meyhane, Selma, Seyfi Baba, Kocakarı ile Ömer, Azimden Sonra Tevekkül, Yeis Yok, Hâlâ mı Boğuşmak?, Alınlar Terlemeli, Umar
mıydın? gibi manzumeler mesaj endişesinin hâkim olduğu metinlerdir. Ancak
Âkif, kaleminin dizginini gevşettiğinde söylediği Gece, Hicran, Secde, Bülbül,
Leyla, Bir Arıza gibi şiirleriyle de lirik bir şaire dönüşür (Şimşek, 2015: 106).
Türk şiirinin abide metinlerinden birisi olan “Çanakkale Şehitlerine” adlı
manzumesi, içindeki imanın patlaması; katillere haykırışı da içindeki isyanın
sesidir. Aslında onun hicivlerinde öfke yoktur, öfke gibi görünen bu haykırışlar olsa olsa saygı duyulacak bir imanın haksızlık karşısındaki isyanı olarak
görülebilir. İsyanı da imanı gibi mukaddestir. O bir sanat eseri olarak “çirkin”i
yapan heykeltraşa benzer. Ona göre “güzel” ve “güzellik” sanattadır, konuda
değil. Onun hicivlerinde dolu bir tabanca kadar infilak gizlidir. Esasen şiirlerine “renk” koyan Âkif, hicivlerinde rezalete “boya” sürer. Ve toplumda yaşanan
rezaletler, suratlarında parça parça boyalarla Safahat’a girerler. Bundan “saray”
erkânı;
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“Nerde bir maskara sivrilse, hayâsızlara pir
Haydi mabeyn-i hümayuna! Ya bala, ya vezir!
Ümmetin hâline baktım ki: yürekler yarası!
Ne bir ekmek yedirir iş, ne de ekmek parası
Kışla yok, daire yok, medrese yok, mektep yok
Ne kılıç var ne kalem.. her ne sorarsan, hep yok!
Kalmamış terbiye askerde. Nasıl kalsın ki?
Birinin ömrü mülazımlıkta geçerken, öteki
Daha mektepte iken tayy-i merâtiple ferik!
Bir müşirlik mi var? Allâhü veliyyüttevfik.”
haykırışları ile nasibini alırken, vasıfsız, ehliyetsiz ve liyakatsiz din ve ilim
adamları da;
“Hele ilmiye bayağdan da aşağı bir turşu
Bab-ı fetva denilen dâire ümmi koğuşu
Anne karnından icazetlidir, ecdada çeker
Yürüsün, bir de sarık, al sana kazasker”.
serzenişlerine muhatap olacaktır (Cemal, 1986: 315).
Âsım, şairin kaleminin gücünü en net şekilde gösteren eserlerin başında gelir. Abdülhamid’ten “zalim” diye bahseden Mehmed Âkif, onu korkak ve
suçlu olarak nitelendirerek çok sert eleştirilerde bulunur:
Çoktan beridir vardı benim bir derdim:
Gideyim, zalimi ikaz edeyim, isterdim.
O, bizim cami uzaktır, gelemez, mâni’ ne?
Giderim ben, diyerek, vardım onun camii’ne.
Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit,
Koca Şevketli! Hakikat bunu etmezdim ümit.
Belki kırk elli bin askerle sarılmış Yıldız;
O silahşorler; o fesli herifler sayısız.
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Neye mal olmada seyret, herifin bir namazı:
Sade altmış bin adam kaldı namazsız en azı!
Hele tebzîri aşan masrafı, dersen, sorma.
Gördüğüm maskaralık gitti de artık zoruma,
Dedim ki: “Bunca zamandır nedir bu gizlenmek?
Biraz da meydana çıksan da hasbihâl etsek.
Adam mı, cin mi nesin? Yok ne bir gören ne eden
Ya çünkü saklanıyorsun bucak bucak bizden.
Değil mi saklanıyorsun, demek ki: Korkudasın;
Ya çünkü korkan adamlar gerek ki saklansın.
Değil mi korkudasın var kabahatin mutlak!..”
Dostu Mithat Cemal, Âkif ’in Meşrutiyetten önce sadece iki tane “hiciv”
olarak görülebilecek manzumesinin bulunduğunu belirterek birinin hikâyesini şöyle anlatır:
“Zat-ı hilafetpenâh dideden olmuş nihan
Bir sürü it gezmede bende-i has’ız diye
Var görünür bin kaza bir de görünmez kaza
Türbeler ihzar edin ümmet-i merhumeye!” kıtasını bana okuduğu gün: “Bu
bende-i haslar, bu itler kimlerdir?” dedim. “… Paşa’nın Direklerarası’nda dolaşan oğulları!” dedi. İtler bu kadar mı? diyecektim, fakat sustum ve sarayın
birçok adamı arasında münhasıran … Paşa’nın oğullarına niçin kızdığını sormadım. Meşrutiyet oldu, Âkif ’in arkadaşı olan bir adam, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkez-î umumisinde büyüdü büyüdü bir hükûmet kadar kocaman
oldu. Bu gayritabii cesametin içerisinde bu adamın yüzünü fazla sevimsiz buluyordum ve bunun dostluğunu Âkif ’e yakıştıramıyor, kendisine de söylüyordum. Âkif ısrar ediyordu: “Mert adamdır o!”. Öyle ben de mert olurum dedim,
polis müdürü uşağım… Cemiyet evim… Babıali uşak odam…nazırlar kalem-i
mahsus müdürüm… lafım kanun maddesi… Bu şerait içinde mert olmaktan
kolay ne var! Âkif, kısa sakalını damla damla çekerek: “Hayır dedi, bu şeraitten
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dolayı mert değil, fıtraten mert adam! Sustu, sonra hırçın bir sesle; “Sen biliyor musun?” dedi, “Bu adamı …Paşa’nın oğulları istibdatta Direklerarası’nda
dövdüler. Meşrutiyet olup da bu adam İttihat Terakki’nin kuvvetli erkânından
biri olunca vaktiyle kendisini döven bu oğlanlardan intikam almak şöyle dursun, isimlerini bile ağzına almadı. Bir şey soracağım, dedim. Sormadan cevap
verdi: “Evet, o kıtayı bu dayak vakası üzerine yazmıştım” (Cemal: 1986: 314).
Âkif ’in “İstibdat” şiiri, onun Sultan Abdülhamid’i ağır biçimde eleştiren,
hicveden manzumelerinden birisidir:
Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdat,
Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd!
Diyor ecdadımız makberlerinden: “Ey sefil ahfat,
Niçin binlerce masum öldürürken her gelen cellat,
Hurûş etmezdi, mezbûhâne olsun, kimseden feryat?
Otuz milyon ahali üç şakinin böyle mahkûmu
Olup çeksin hükûmet namına bir bâr-ı meşûmu!
Utanmaz mıydınız, bir saysalar zalimle mazlumu?
Siz, ey insanlık istidadının dünyada mahrumu,
Semalardan da yüksek tuttunuz bir zıll-i mevhumu!”
…
Hamiyet gamz eden bir pak alın her kimde gördünse,
“Bu bir cani!” dedin sürdün, ya mahkûm eyledin hapse.
Müvekkel eyleyip casusu her vicdana, her hisse,
Düşürdün milletin en kahraman evladını yese...
Ne melunsun ki rahmetler okuttun ruh-i İblis’e!
Sonunda beklediği olur ve Abdülhamid tahttan indirilir. Ne var ki, beklenen devrim, beklenen huzur ve mutluğu, özgürlüğü getirmemiştir. Sultan’ın
gitmesini isteyen Âkif, bu kez de gelenler tarafından tam bir hayal kırıklığına
uğratılır. Bu defa Âkif ’in muhatabı bu çapulcu sürüsü olur:
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Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli,
En ağır başlısının bir zili eksik, belli!
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!
Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlayacak
-Yaşasın
-Kim yaşasın?
-Ömrü olan.
Şak! Şak! Şak!
Âkif, zaman zaman da hicivlerinde şairleri muhatap alarak şairlerin bu
halleriyle halkı aydınlatmalarının mümkün olmadığını, olamayacağını söyler.
Özellikle klasik dönem şairlerine ateş püskürür. Şairleri “simsar” diye tanımlarken son derece acımasızdır. Eski divanları adeta lanetler. “Gerçekten, her
vadiye dalıp çıkan, yalancılıktan başka sanat sermayesi olmayan, işleyeceği
konular tükendikçe ötekine berikine saldıran, herkesin özel sırlarını ortaya
dökmek için dilini maymuncuk gibi kullanan; bir mazmun, bir kafiye uğruna
bin hakikatı kurban ediveren, bir nüktenin hatırı için akla hayale gelmeyecek
rezaletlere kucak açan bu serserilerin etrafında daima bir sürü kopuk dolaşır
ki, bunlar o saçmalıkları nimet sayar gibi kabullenir ve gezdikleri her yere saçıp dururlar. İşte gerek bu mahiyetteki şairler ve gerekse onların yardakçıları,
mensup oldukları millet için birer musibettirler. Bunların çokluğu, toplumsal
çöküşün en sağlam kanıtıdır. Âkif bu yorumu yaptığı tarihten kırk dokuz gün sonra 15
Ağustos 1912’de Süleymaniye Kürsüsünde adlı manzumeyi yazar. Orada eski yeni
olumsuz şairlerden söz ederken üslubu çok serttir. Manzumesinde, büyük alim
ve mücadele adamı Abdürreşid İbrahim’i Süleymaniye kürsüsüne oturtur ve
onun dilinden bizdeki üdeba’yı, yani edipleri, şairleri eleştirir (Şimşek, 2015:
53). Elbette bu bir “hiciv” değil, sadece bir eleştiridir:
Üdebanız hele gayetle bayâ’ mahlukat
Halkı irşat edecek öyle mi bunlar? Heyhat!
Kimi Garb’ın yalınız fuhşuna hasbi simsar;
Kimi “İran malı” der, köhne alır, hurda satar!
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Eski divanlarınız dopdolu oğlanla şarap;
Biradan, fahişeden başka nedir, şi’r-i şebap?
Serseri; Hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok
Feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok
Manzumenin devamında da Tarih-i Kadim odaklı tartışmada kullandığı
ifadelerde Fikret, “Allah’a söven”, “para karşılığında satın alınabilen” ve kilisede
çan çalan utanmaz” bir kişi olarak tasvir edilir. Âkif ’in kaleminden yine öfke
damlamaktadır:
Şimdi Allah’a söver. Sonra biraz bol para ver:
Hiç utanmaz, Protestanlar zangoçluk eder!”
Ne var ki Köse İmam’ın şiir ve şairler hakkındaki yermelerine karşılık
Mehmed Âkif o eski şairleri bu defa da şöyle savunur:
“Ben ki Attâr ile Sadi’yi okur, hem severim
Başka vadileri tutmuşlara ancak söğerim
Hem senin şi’re müdafi çıkışın ma’nâsız
Sana şair diyen, oğlum, seni gördüm yalnız
Kimi mevlitci diyor … Ah olabilsem, nerede!
Yetişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde”
Safahat’ın altıncı kitabı olan Asım’da, Âkif ’in muhatabı yine şairlerdir. Bu
kez Hocazade’nin dilinden eleştiri oklarını para karşılığı ısmarlama şiirler yazan kalem erbabına yöneltir:
“Ben de tarih okudum, âlemi az çok bilirim.
Şuara” dendi mi, birdenbire oynar sinirim.
İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı güruh,
O ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekruh.
Dalkavukluktaki idmanları sermayeleri…
Onlar azdırdı, evet, başlıca pespayeleri.
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Bu sıkılmazlara, “methet!” diye mangır sunarak,
Ne erâzil, adam olmuş, oku tarihi de bak!
Edebiyata edepsizliği onlar soktu:
Yoksa din perdesi altında bu isyan yoktu”
Büyük şairin buradaki muhatapları, özellikle klasik dönemin caize karşılığı şiir yazan, devletlilere abartılı övgüler dizen şairleridir. Bazılarının kalemini
yer yer tasavvufa daldırmış olması Âkif ’in öfkesini yatıştırmaz. Hasan Basri
Çantay’ın bir sorusuna verdiği karşılık da şudur: “Ben kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden beri sanattan ziyade cemiyeti düşünmek istedim.”
İşte bunun içindir ki Mehmed Âkif, zamanındaki şairlerden ve onların yazdıklarından şikâyetçidir.
Peki bütün bu olumsuzluklara rağmen, makbul şiir hangisidir? sorusuna da Köse İmam’ın “Peygamberimiz şiiri sever” uyarısı karşısında Hocazade
(kendisi) şöyle devam eder sözlerine:
“Sade pek sövme ki, Peygamberimiz şiiri sever
Vâkıâ “İnne mine’ş-şiri...” büyük bir nimet
Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lakin hikmet” der. Âkif, Hocazade’nin ağzından “İnne mine’ş-şiri...” derken, “Öyle şiir vardır ki, hikmettir” mealindeki hadis-i şerife gönderme yapar. Özünde hikmet yani hakikat bilgisi varsa ancak şiirin kabul göreceğini sezdirir. Bu örnekten yola çıkılarak denilebilir ki, Âkif ’in
şiirinin asıl kaynağı ayet ve hadislerdir. Nitekim “biz edebiyattan ahlaki, sosyal
bir fayda bekleriz. Bizim inancımıza göre edepsizliğin başladığı yerde edebiyat
biter. Sosyal dertlerimizi dökmekten, yaralarımızı göstermekten çekinmeyiz.
Meramımız kendimizi değil, maskaralıklarımızı maskara etmektir” der. Kısacası o, ayet ve hadisin makbul saydığı şiirin peşindedir (Şimşek, 2015: 117).
Nitekim Âkif, şair olarak Araplardan İbn Faris, Türklerden Fuzûlî, Nedim
ve Eşref ’i, Farsça yazanlardan Sadi Şirazi’yi sevdiğini söyler. Mehmed Âkif ’in
sevdiği doğulu şairler elbette bunlardan ibaret değildir. “Mukallitliği de Yapamıyoruz” başlıklı makalesinde şöyle der: İmru’l-Kays’ın, Nâbiga’nın, Anterî’nin, Mütenebbî’nin, Ebû Temmâm’ın, Buhteri’nin, İbn Faris’in, Ebü’l-Beka
Sâlih’in, Tehami’nin karşısına çıkaracak hangi şairimiz var?” Bunlardan Mü307
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tenebbî hakkında da diyor ki, “Bizim Koca Ragıp Paşa merhumun hikmetiyle
Nef ’i’nin cezâleti, şiddeti bir yere getirilir de aynı şaire verilirse işte size bir
Mütenebbî. Mütenebbî’nin çağdaşı bir de Ebû Firâs Hamdânî vardır ki Arap’ın
en büyük şairlerindendir. Avrupalılarca, dünyaya gelen şairlerin Homer’den
sonra en büyüğü tanınan Firdevsî’yi ne yapayım. Altmışbin beytlik Şehnâme’si,
Bostan’ın yedi-sekiz beyte varan iki hikâyesi kadar insaniyete hizmet etmiş midir?
Mehmed Âkif ’in yine eski şairlerimizden Hersekli Ârif Hikmet hakkında
uzun bir mersiyesi vardır. Araplardan hikmetli şiirleriyle tanınmış Ebü’l-Feth
Büstî’yi, İsmail Mıkrî’yi de çok severdi. Türklerden Mevlit nâzımı Süleyman
Dede’ye meftundu. Yahya’yı, Nâbi’yi, Bâki’yi, Şeyh Galip’i, Âkif Paşa’yı, Ziya
Paşa’yı daima takdir eder; Namık Kemal’i, Abdülhak Hamit’i hürmetle anar;
üstat Ekrem’i, Osman Şems’i, hamasi şairimiz Mithat Cemal’i de çok severdi.
Faruk Nafiz’in bilhassa teşbihlerini beğenirdi. Son senelerde Hindistan’da Muhammed İkbal’in kıymetli eserlerini de okuyan üstat, bu zatın Farsça şiirlerindeki derinliğe hayranlıklarını açıkça belirtmiştir. Fikret’i de çok severdi. Fakat
bu sevgi Tarih-i Kadim şiiri ortaya çıktıktan sonra, söndü, hatta nefrete döndü
(Gökyay, 1997: 24).
Mehmed Âkif ’in zaman zaman kendisiyle şakalaştığı, alay ettiği manzumeleri de vardır. Örneğin şairin “Bir Arıza” adlı manzumesinde şunları okuyoruz.
“Mevzun düşürür saçmayı bir adam var
Manzum sayıklar gibi manzume sayıklar
Zannım mütekait şuaradan olacak ki
Hiçbir yenilik yok herifin her şeyi eski
Hâlâ ne sakaldan geçebilmiş ne bıyıktan
Asarı da memnun görünür köhne kılıktan
Hicri kameri ayları ezber bilir amma
Yirminci asır zihnine sığmaz, ne muamma
Ma’mure-i dünyayı dolaştıysa da yer yer
Son son, hadi sen kumda biraz oyna, demişler”
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Âkif, özellikle “hiciv” türü manzumelerinde seslenirken de “fert”ten çok
fertlerin oluşturduğu cemiyeti düşünür. Muhatabı fert gibi görünse de aslında
endişeleri bütün bir cemiyet içindir. Zira fert insanlıktan çıkarsa, cemiyetin de
yoldan çıkacağını iyi bilenlerdendir. Âkif, necip, asil bir milletin münevveri
olma sorumluğu içinde seslenir muhatabına…
Herkes aç bekliyor, kaldırımın sırtında
Siz gidin perdelerin hepsini kaldırtın da
Aleni işret edin, âleme göstermek için
Be adamlar! Azıcık saygı sayın, gizli için
Meze tufanına dalmış, kulaç atmaktasınız
Yutkunun halka bakın pencerelerden: sayısız! / Safahat 6. Kitap
derken söyledikleri bir din adamının fuhşiyyat ve menhiyyat karşısındaki
telkinlerinden çok, bunu yapan insanları “utanma” ve “sıkılma” gibi insani
erdemlere davettir. “İçmeyin” demiyor, “bari gizli için!” diyor. Tıpkı “felaket
karşısında ağlayamıyorsanız, bari hiç olmazsa gülmeyin” tepkisi gibi” (Cemal,
1986: 316).
Edebiyatımızda Şair Eşref ve Neyzen Tevfik’le birlikte birinci dereceden
hicve yönelen şairin az olması ve Divan Edebiyatı’nda Şeyhî, Fuzûlî, Sürûrî ve
Nef ’i gibi isimlerin hiciv türünden şiir ve nesir yazmış olmaları onların sadece hiciv tarzından şiirler yazan şairler olduklarını göstermeyeceği gibi Mehmed Âkif ’ten de bir hiciv ustası olarak bahsedilmemesi normaldir. Bu açıdan
bakıldığında “Âkif, görüldüğü gibi doğrudan mizah şiiri denebilecek şiirler
yazmamıştır. Ancak o sadece güçlü bir mizah ve yergi kabiliyetine sahiptir.
Şiirlerinde ince alaylara, öfkeli yergilere, gerçek hayattan alınma trajikomik
anekdotlara zaman zaman yer verir. Özellikle toplumsal aksaklıkları anlatırken düşündüren esprilere başvurur” (Kücet, 2009: 223).
“Mehmed Âkif ’in şiirlerinde “Müstehcene, sövgüye, alaya varan ifadeler,
normal konuşmaların içinde sırıtmayacak şekilde eritilerek verilir. Yoksa Âkif,
yeri geldiğinde sözünü sakınmayan bir şairdir. Safahat’ta, okuyanların ya da
dinleyenlerin ilk anda “şu söz şiire gitmemiş” diyeceği ifadeler bulunabilir.
Ancak o ifadeleri metnin tamamı içinde düşündüğümüzde, o sözlerin anlamı
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kuvvetlendirmek ve zenginlik kazandırmak gibi bir görevle cümlede yer aldığını görürüz. Sözü sakındırmamak onun bir vasfıdır. Bu durum çoğu zaman
da argolarla şiirine yansır. Şiirde bu tür ifadeler anlatıma tabiilik ve samimiyet
katar. Argonun çağrışım zenginliği, okuyucu veya dinleyicide yeni imgelerin
oluşmasına zemin hazırlar” (Kücet, 2009: 225).
Âkif ’i yakından tanıyan dostları esasen onun yaratılıştan gelen “utangaç”
bir mizaca sahip olduğunu söylerler. Ancak ondaki bu utangaçlık herhalde büyük karakterleri, büyük sanatları yapan gizli gururun sonucuydu. Mükemmeli
yapmak hırsından doğan gururun, yapamamak korkusundan çıkan tereddüde
bürünmesi yani. İyi bilmediği şeye karışmaması, fazla susması biraz da bundan olmalı. İstihzayı ve müstehziyi sevmezdi Âkif. Zira bilinen manada istihza
inançlarına da terstir. Ancak dikkat edilirse ondaki müstehzi söyleyişler bile
onun “gözleri dolarak” haykırdığı hakikatlerdir. Yani onun istihzasında kin,
nefret ve kıskançlık değil, gözyaşı vardır. Edebiyatımızda bu anlamda, hicvin
kaba sesinden iğrenerek, istihzanın kıvrak sesini İzzet Molla’nın “Mihnet-keşan” adlı eserinin bazı beyitlerinde, Eşref ’in bazı siyasi kıtaları ile Ziya Paşa’da
bulmak mümkündür. Bunların dışında bu müstehzi ama sevimli sesi Âkif ’in
özellikle “Ressam Haklı”, “Seyfi Baba”, “Mahalle Kahvesi” ve “Köse İmam”
manzumelerinde görmek mümkündür. Bu şiirlerde karşımıza çıkan istihza;
esasen “acı birer tebessüm”dür (Cemal, 1986: 298). Âkif ’in hicivleri, alay ve
istihzası tamamen ahlaki endişelerle söylenmiş sözlerdir.
Değerli dinleyenlerim, sözlerimizi bağlayalım isterseniz: Âkif hiçbir zaman Nef ’î gibi bir hiciv şairi olmadı; belki işini yaptırmak için uğradığı devlet
dairesini anlatırken; “Selam verdim rüşvet değil diye almadılar” diyen Fuzûlî
ve devrinin aksaklıklarını acımasızca eleştiren Nâbi gibi bir şair oldu. Evet,
Âkif ’in “hiciv” şairliği meselesini irdelemeye çalıştığım bu sohbetimi yine
onun yakın dostlarından Mithat Cemal’in şu veciz tespitleri ile bitirmek isterim: “Onun şiirleri esasen “iman”la “isyan”dan ibarettir: Vatan şiirleri de dinî
manzumeleri de hicivleri de.”
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İSTANBUL EDEBİYATI İÇERİSİNDE SAFAHAT
Yakup Öztürk
Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İstanbul, fethedildiği günden bu yana Türk edebiyatının merkezidir. Sadece onunla temasa geçenler değil ömürleri boyunca İstanbul’u görmemiş pek
çok şair de İstanbul’a dair şiir söylemişlerdir. Bir sanatçının varlık sebebi İstanbul karşısındaki mevkii ile ölçülür. Türk kültürü, tarihi, sanatı içerisinde
İstanbul’un bir edebiyat metnine dâhil olmasındaki kudret o metni var eden
sanatçının da seviyesini gösterir. Dünya üzerinde pek az şehir kendi adıyla
bir edebiyat meydana getirebilmiştir. O, fethin sembolü ve İslam’ın kadim bir
coğrafyası olmasıyla, Türk büyüklerinin mezarlarını barındırmasıyla, Boğaziçi
gibi nadir bulunur coğrafyasıyla, Roma’ya başkentlik yapmasıyla, kurulduğu
günden bu yana her milletten insanı beslemesiyle edebiyatın vazgeçemeyeceği
malzemeyi yüklenir. Klasik bir Türk şehri olmasının yanı sıra Tanzimat’tan
sonra Pera çevresinde biçimlenen batı mimarisiyle, estetiğiyle, zevk ve kültürüyle şehrin daha önce aşina olmadığı eğlenceyi ve bohemi de var etmiştir.
Kadim İstanbul, Suriçi, Eyüp ve Üsküdar’dır. Sonradan Galata bölgesini
özellikle bugünkü İstiklâl Caddesi’ndeki mimari hareketlilikle İstanbul’a dâhil
ederiz. Tiyatrolar, elçilikler, gazete ve dergi idarehaneleri ve matbaalar, liman
ve iskeleler, batılı giyim mağazaları, mobilyacılar ile bu bölge hem levantenler
hem de Müslüman İstanbullular için yeni bir merkez olmuştur. İstanbul edebiyatı, Boğaz köylerinden Suriçi’ne, tepelere hâkim büyük mezarlıklara, Boğaziçi’ne kıyı mesire alanlarına, Haliç etrafındaki küçük kasır ve camilerine
uzanan manzaralarıyla klasik Türk şiirinin mazmun ve motif dünyasını ortaya
koyar. Tanzimat’ın ilanından sonra bu manzara büsbütün terk edilmeden yeni
muhitler kendisini gösterir. Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız saraylarıyla Beşik-
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taş, 19. asrın padişahtan paşalara geçen bir asır olması dolayısıyla hükûmet
merkezi Babıali bunlardan sadece ikisidir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu asrın
edebiyat tarihini yazarken İstanbul’a ayrı bir başlık açmasındaki hikmet de buradadır.
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde “İstanbul’da Hayatın Değişmesi” diye müstakil bir başlık vardır. Tanpınar, devletin batıya açılması ile
İstanbul’da hayatın birdenbire değiştiğini söyler. Müslüman İstanbullu, yazın
muayyen muhitlerde gördüğü ecnebi kıyafet ve âdetlerini artık Beyoğlu’nda
kışın da görmektedir. Dolmabahçe Sarayı’nın yapılması ve padişahın orada
ikamet etmesiyle İstanbul, Beşiktaş civarına doğru genişler. Zengin Mısırlıların gelip İstanbul’a yerleşmeleri de batı modasının şehirde yaygınlaşmasına
tesir eder. Kırım Savaşı’ndan sonra bu şehre gelenlerle emlak ticaretinin değişmesi de yeni İstanbul’a dâhildir. Şehrin yabancı misafirleri o vakte kadar
kapalı kalan Osmanlı kadınını birdenbire dışarıya açar. Tanpınar’ın Cevdet
Paşa’dan ilhamla seyrettiği İstanbul budur. Kadının sokağa açılması İstanbul
edebiyatının da modern zamanlardaki kaynağını verir. Çünkü roman, kadın
erkek münasebetlerinin asgari olduğu bir çevrede gelişemez. İlk Türk romanı
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın acemiliği sadece üslubunda aranamaz. Romancı,
hâlâ örf ve geleneğin kendisine telkin ettiği cepheden bakarak iki âşığı ancak
kılık değiştirerek bir araya getirir. Oysa Namık Kemal, Recaizade ve Midhat
Efendi bir şenlik meydanında kadın ve erkek kahramanlarını buluşturur hatta
biraz sonra onları birbirleriyle temas ettirir.
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Türk edebiyatında İstanbul, bu karmaşık, yoğun, tekrar tekrar yorumlanmaya muhtaç dönemde devlet adamları ve sanatçıların meseleleri ne ise onunla bir bütünlük sağlar. Medeniyet krizini anlamaya çalışan da, Beyoğlu kadınları arasında küçük hovardalıkları arayan da İstanbul parçalarını birleştirmek hedefinden kopamaz. Mizancı Murad, Rumeli
Hisarı önlerinden bir yolcu gemisini geçirirken hisar sırtlarındaki Amerikan
kolejini, bir müstemleke gibi öfkeyle anlatır. İstanbul edebiyatı içerisinde pek
sözü edilmeyen Ercüment Ekrem’in Beyoğlu hikâyelerindeki kadın erkek münasebetleri mizahın içerisinde kurgulanır. Yahya Kemal’in Türk-İstanbul terkibi ise bambaşka bir nazariyenin mahsulüdür. İstanbul’a hangi manayı yüklerse
yüklesin bir Türk edebiyatçısı bu şehri Tevfik Fikret gibi neredeyse hiç görme314

İSTANBUL EDEBİYATI İÇERİSİNDE SAFAHAT
Yakup Öztürk

miştir. Fikret, Eyyûb Sultan’ın medfun olduğu bir şehri, Hac kafilelerinin en
erken gördüğü bir şehri, Türklüğün kalesini, derin bir körlükle bin kocadan
arda kalan düşkün bir kadına benzetir. Çünkü İstanbul, kurulduğu günden bu
yana bir şehrin ötesinde bir zihniyet ve fikir olarak görülmüştür. Bir kimsenin
İstanbul’la değil İstanbul’un sahiplendiği değerle kavgası vardır. İstanbul edebiyatı içerisinde Tevfik Fikret’e yaklaşan neredeyse tek şair Mehmed Âkif ’tir.
Fikret’le Âkif ’in bir mesele karşısında müşterek bir tavırları aranacaksa bu tavır İstanbul olacaktır.
Mehmed Âkif, İstanbul’u müspet bir nazarla tetkik etmez. Onun için bu
şehir, öfke dolu olduğu II. Abdülhamid’in ihmal ettiği, bakımsız bıraktığı, halkını yoksullaştırdığı, kadınlarını çaresiz kıldığı, insanlarını kahvehane tembelliğine boğduğu bir şehirdir. Âkif, İstanbul’da mimariyi, estetiği, Türk kültür ve
zevkini göremez. Safahat’ında bir araya getirdiği şiirlere hatta şiir kitaplarına
büyük Türk mimari eserlerinin adını verse de o eserler, şairin ideolojisini sahneleyeceği cansız bir dekordan öte bir anlam ifade etmez. Şiirlerinde tercih
ettiği üslup da onu İstanbulluluk kimliğinden uzaklaştırır. Argo ya da şiirde
konuştuğu kimselere yakıştırdığı tavırlarda ortaya çıkan hakaret dili, kusan,
tüküren, geğiren insan imajı, Âkif ’e bir İstanbul beyefendisi dememizi imkânsız hâle getirir.
Âkif, İstanbul’un tarih içerisindeki kimliğine değinmediği gibi kendi zamanı içerisinde İstanbul’un yaşadığı işgalden de bahsetmez. Bursa’nın işgali sonrasında “Bülbül” şiirini yazmış ancak İngiliz zulmü altındaki İstanbul’a
dair şiirinde bir heyecan ya da tepki işareti göstermemiştir. Bu şehrin sakinleri
miskin, tembel, umutsuz insanlardır. Dillerine doladıkları tevekkül ifadesiyle
bütün tembelliği kendilerine müstahak görürler. Şehrin bir yanı ezan sesleriyle ancak İslam’ı yanlış anlayan Müslümanlarla doluyken öte yakası, alafranga
hayatın mekânları ile dolu, müsrif, ahlaken çökmüş, eğlenceye düşkün bir hâldedir. Buraların müdavimleri mesirelerde, tiyatrolarda, batakhanelerde zamanı israf ederler. Bir devrin en hareketli mekânlarından olan ve İstanbul tarihi
için büyük değer ifade eden Kâğıthane ve Göksu gibi yerler Âkif ’in şiirinde
görülür ancak burada köksüz bir kitle sefahat içerisindedir. Âkif için buralarda
vakit geçirmek ahlaksız olmaya yeter. Ortası yoktur. Âkif, mutedil, aklıselim,
kendi iklimini bilen, Batı’yı tanıyan aydınlardan habersiz gibidir.
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Safahat’ın birinci kitabı 1911’de İstanbul’da, son kitabı ise 1933’te Mısır’da
basılır. Eserin başında “Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim / Ne hüviyette şu karşında duran eş’ârım” dizeleriyle başlayan başlıksız bendinde sanat
bilmediğini, sanatkâr olmadığını, hisli bir yüreğe ihtiyaç duyanlar için yazdığını söyler. Âkif, bir tevazu ile bunları söylese de elbette “tasannu” bilir ve
sanatkârdır. Ancak “hisli yürek”le hareket etmesi şiirini zaman zaman sanattan
uzaklaştırır. İstanbul söz konusu olduğunda da bu his dolu hareket onu İstanbul’un estetiğinden, kadim kültüründen uzaklaştırır.
Safahat’ın ilk şiirinin fethi sembolize eden Fatih Camii’nin adını taşıması
aslında Âkif ’te İstanbul’un bir bilinçle yer aldığını gösterir. Bu cami, şiire göre
bir iman abidesidir. Asırları aşarak yükselmiştir. Kollarını açan minareleri, cesaretle ilahî âlemin güzelliğini kucaklamak istemektedir. Ona sadece bir mabet nazarıyla bakmak yetmez. O, Allah’a yükselmiş ibadettir, bir tablo değildir.
Hakka uzanan nazarlardır. Gökyüzünden inmese de semavîdir. Mehmed Âkif
şiirin ikinci kısmında hatıralarındaki Fatih Camii’nden bahseder. Âkif, sekiz
yaşında iken babasıyla birlikte bir akşam vakti karanlık sokaklardan geçerek
Fatih Camii avlusuna girişini anlatır. Hasırlar üzerinde oynayan çocuk Âkif,
bize “Fatih Camii” şiirini verir. Yanında kız kardeşi de vardır.
Kitabın İstanbul’u bulabileceğimiz ikinci şiiri “Hasta”dır. Şiir, Halkalı Ziraat Mektebinde hasta bir talebenin son nefesini vermesinin yakın olduğunu
düşünen okul idaresi tarafından terk edilişini anlatır. Gerçek bir hadiseden
alındığı şiirin epigrafındaki “Vak’a Halkalı Ziraat Mektebinde geçmişti.” ifadesinden de görülebilir. Âkif ’in akademik hayatını geçirdiği mektebin burası
olması söz konusu hadiseye tanıklık ettiğini gösterir. Hastanın mektep koğuşunda iyileşebileceğine dair inanç ortadan kalktığında okul idaresi çaresiz
çocuğun Gureba Hastanesine naklini ister. Orada “Uzanıp ölmeye bir şilte”
bulabileceğini düşünürler.
Mehmed Âkif ve İstanbul dendiğinde hatıra gelen ilk şiirlerden biri “Küfe”dir. “Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek / Sokaklarında gezilmez ki
yüzme bilmeyerek” mısraları onun İstanbul tasvirleri arasında sıklıkla andığı
bir manzarayı gösterir. Çamur, su birikintileri, delik deşik yollar pek çok şiirinde görülür. Harabeyi andıran evlerin olduğu bu sokaklarda akşam karanlığı
bastığında kandilsiz gezmek mümkün değildir. Şiire adını veren küfenin sahibi
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on üç yaşında hamal bir çocuktur. Çocuğun babası bu küfenin altında ölmüştür. Şair, çocuğun küfeyi öfkeyle yere çaldığını görünce onu, kırmaması için
uyarır. Adının “zavallı Hasan” olduğunu öğrendiğimiz bu çocuk, “İhtiyar işin
yok mu defol git şuradan” diyerek şaire tepki gösterir. Şiirin ikinci kısmında
şairin, kızıyla birlikte Fatih’e çıkışını okuruz. Burada küçük kızın ilgisini develer çeker. O sırada şiirin birinci kısmından tanıdığımız Hasan küfesiyle yanlarından geçmektedir. O, şairin nazarında “Bir ayaklı sefalet”tir. Birden rüştiye
mektebinden çıkan bir alay çocukla Hasan’ın karşılaşmasına tanıklık ederiz.
Sahne oldukça dramatiktir. O küfe ve yük, şaire göre kaderin bir cezasıdır.
Fatih’in semt olarak seçildiği bir başka şiir “Hasır”dır. Buradaki bir attar
dükkânına gelip giden mahallelinin dükkân sahibiyle aralarında geçen konuşmalar o devrin sesini verir.
“– Ver ordan on paralık zencefil, çöroğtu, biber.
Geçenki beş para borcumla on beş etmedi mi?
– Silik bu yirmilik almam...
– Uzatma gör işimi!
– Oğul, çabuk... Bana tîrak ... Okunmuş olmalı ha!
Bizim çocuk, adı batsın, yılancık olmuş...
– Ya?
– Sübek kadar yüzü hütdağ kesildi!
– Vah vah vah!
– Hanım, geçer, nefes ettir...
– Geçer mi? İnşallah.
– Bi yirmilik paket amma sabahki tozdu bütün...
– Ayol hep içtiğimiz toz... Bozuldu eski tütün!
– Efendi amca, sakız ver... Biraz da balmumu kes.
– Kızım, parayla olur ha! Peşinci bak herkes.”1 (s. 48)

1

Yazı boyunca alıntılar Mustafa Necati Bursalı’nın Sentez Neşriyat’tan yayımladığı tarihsiz Safahat
neşrindendir.

317

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Bu diyaloglar arasında dükkâna gelen biri, cenaze sarmak için geniş bir
hasır ister. Mahallede beş aydır hasta yatan bir kadın vefat etmiştir. “Hasır”
eski İstanbul’da mahallenin sesini duyabileceğimiz bir şiirdir. Âkif, cemiyetin
meselelerine, bilhassa fakirliğe bu şiirinde yer verir. “Ahiret Yolu” şiirinde de
mahalleden çıkan bir ölünün evinin önünde dualarla helalliğinin alınmasını
anlatır.
Mehmed Âkif şiirinde şehir mekânı olarak kahvehane ve meyhaneler ayrı
bir yer tutar. İkisi de tembelliğin, sefahate düşkünlüğün mekânlarıdır. “Meyhane” başlıklı şiirinde de bunu ele alır. Şair, viraneler arasından geçerek yürüdüğü bir sırada han kılıklı bir meyhaneyle karşılaşır. Basık tavanlı, karanlık, sefil
bir dükkândır burası. İçerideki masa, civar tabutluktan atılmış, çok ölü görmüş
bir teneşire benzetilir. Meyhane kapısında görülen bir kadın birazdan tiksinti
veren o dünyaya girmeye cesaret eder. Evini ihmal eden bir adamın karısıdır
bu. Kadın sağa sola gidip ev temizlemekte, hayatını idame ettirebilmek için
çabalamaktadır. Oysa kocası meyhanede vakit tüketir. Annesi, karısı, çocukları aç bir hâldedir. Adam, karısının kazandığı paralarla sarhoş gezmektedir.
Mehmed Âkif, Cumhuriyet’ten sonra bir bütünlükle Türk şiirinde yer edinen
toplumcu şairlerin öncüsü kabul edilebilir ancak Türk edebiyatında sol şairler,
İslam’dan ilham aldığı ve böylesine şiirlerinde meyhaneyi ahlaksızlığın muhiti
olarak anlattığı için Âkif ’e olması gerekenden çok gerilerde sahip çıkmışlardır.
“Mezarlık”, Âkif ’in Suriçi’nden ayrıldığı az sayıdaki şiirlerinden biridir.
Burada Eyüp semti, mezarlık dolayısıyla şiire girer. Eyüp, kendisine adım atıldığında ufuk değişir. Göz alıcı genişliğiyle kabristan görülür. O, sonsuz bir deniz gibidir. Mezar taşları ise donup kalmıştır. Şiirdeki Eyüp manzarası bundan
ibarettir ancak şiirde ne semte adını veren Eyyûb Sultan’dan bahis vardır ne de
Osmanlı padişahlarının tahta geçmeden önce Eyyûb Sultan huzurunda kılıç
kuşanmaları hatırlatılır. Mehmed Âkif, kültür ve İstanbul’u bir araya getirmemek için bilinçle hareket eder. Türk tarihi içerisinde bu semtin İstanbul’un ilk
kuşatmaları sırasında sahabelere mezar olduğunu, fetihten sonra Osmanlılar
için mübarek bir beldeye dönüştüğünü anlatmak ihtiyacı hissetmez.
“Bayram” şiiri, Mehmed Âkif ’in şehre güler yüzüyle baktığı neredeyse tek
şiiridir. Burada, çocukların masumiyetinden onların bayram yerlerinde gülümsemesinden bahseder. Ancak Mehmed Âkif, bu ruha ferahlık veren man318
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zarayı çabuk terk eder. Hayatın ızdıraplarıyla bedenleri eğrilen yaşlı kadınlar
torunlarını gezdirmektedir. Yine de onlar bayramın bereketiyle huzur içindedirler. Geçim kavgası bugünlerde az da olsa diner. Şiirin devamında Mehmed
Âkif, Fatih’te yaşadığı bir bayramı anlatır. Kucaktaki bebeklerden eli bastonlu
nesle kadar herkes oradadır. Orta yerde kurulan çadırda insan suratlı bir canavar merakla izlenmektedir. Şiirin sonunda yetim bir çocuğun salıncak diye
ağlayışı vardır. Salıncakçı bir rica ile o çocuğun da ağlamayan kızların neşesine
katılmasına izin verir:
“Bir ihtiyar kadının koltuğunda, gür kaşlı,
Uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor.
Gelen geçen, bu niçin ağlıyor? diyor soruyor.
– Yetim ayol... Bana evlâd belâsıdır bu acı.
Çocuk değil mi? ‘Salıncak!’ diyor...
– Salıncakçı!
Kuzum biraz da bu binsin... Ne var sevâbına say.
Yetim sevindirenin ömrü çok olur...
– Hay hay!
Hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine,
Katıldı ağlamayan kızların şetâretine.” (s. 65)
“Seyfi Baba” şiirinde şairin, Seyfi Baba adında bir zatın ağır hasta olduğu
haberini alınca bir akşam vakti İstanbul sokaklarından geçerek onu ziyarete
gidişi görülür. Yol uzun ve yine bataktır. Sokaklar bele kadar çamur içindedir.
Kaldırım taşları dirilerek şaire gel demese o da boğulup gidecektir. Duvarlar
sıvasız, evler harap, saçak altlarında binlerce evsiz insan görülür. Evlerde kocalarından boşanmış bir yığın kadın vardır. Geceleri yol kesenler sabahları
dilencilik yapmaktadır. Şair, elindeki fenerin sönmesiyle, dokunarak, işiterek
yolunu bulmaktadır.
Safahat içerisinde müziğin belki de görülebildiği tek yer “Kör Neyzen”
şiiridir. Şiire adını veren neyzen, çarşı çıkışında, çamurlu taşlara yaslanmış bir
dilenci gibi inlemektedir. Şadırvan olmasa üstünde onu koruyacak bir çatı da
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yoktur. Âkif, Türk kültürünün müziğe olan katkılarını, İstanbul’un muhtelif
cemiyetlerinde yaşayan müzik zevkini hatırlamak yerine fakirlik içerisinde
hayatta kalmaya çalışan bir neyzeni, üstelik kör bir neyzeni imardan mahrum
İstanbul sokaklarında resmeder:
“Geçende çarşı içinden çıkınca baktım ki:
Çamurlu taşlara yaslanmış inliyor sâil.
Hasırdı şiltesi altında hem de pek eski,
Şadırvan olmasa üstünde yoktu bir hâil.
Duyulmuyordu uzaktan neyin de şimdi sesi,
Yakından ancak işittim o vâpesin nefesi!”
Mehmed Âkif ’in II. Abdülhamid muhalifi olduğu ve padişahı tel’in ettiği
malumdur. Türk şiirinde “istibdat” aleyhinde en ağır manzumeleri Safahat’ın
barındırdığı görülür. “Hürriyet” şiirinde de II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte
meşrutiyet ruhunun ortaya çıkışı anlatılır. Bu ruh, dün bir mezarlık gibi dalgın
yatıyorken, bugün sokaklarda dalgalanmaktadır. Güya Yemen’e sürgün giden
bir babanın iki küçük çocuğu hürriyet coşkusu içinde sokaklarda gezmektedir.
Safahat’ın birinci kitabında yer alan ve Mehmed Âkif ’in en meşhur şiirlerinden kabul edilen “Mahalle Kahvesi” de Âkif şiirinde tümden reddedilen
ve ağır bir üslupla tenkit edilen kahvehane mısralarının önsözü niteliğindedir.
Gediklilerin Osmanlı ekonomisini geriletmeleri ile kahvehanelerin ve burada
oturanların arasında bir irtibat kurduğu görülür. Âkif ’e göre mahalle kahvesi
doğunun bakılmayan yarasıdır. Burası eski batakhanelere benzer. Şiirde Osmanlı’nın klasik dönem sanat eserleri imaretlerinin yıkılarak yerine mahalle
kahveleri açıldığı söylenir. Şaire göre kahvehane, insanları evden uzaklaştıran, aile saadetini engelleyen bir yerdir. Buraların bir tarafında sağlıksız tıp
müdahaleleri yapılır. Birinci katlarında sülük dolu kavanozlar, ikinci katta diş
muayenesinde kullanılan malzemeler, üçüncü katta havlu bohçaları vardır.
Tavlalar, masalar, oyun kâğıtları kir içindedir. Hatta ahırdan farksızdır. Oyun
sırasında oyuncuların hakaretle konuşmaları duyulur.
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“Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın,
Yayılmış üstüne birçok kağıt ki, oynayanın,
Elinde yağlı meşin zanneder görünce adam,
Ya tavlanın kiri, kaabil değildir, anlatamam.
Harîta-vâri açılmış en orta yerde dama;
Beyaz mı taşları, yâhud siyah mı, hiç sorma!
Hutûtu: Gayr-i muayyen hudûdu memleketin:
Nazarda haylice idman gerek ki fark etsin!
Deliklerindeki pislik lebâleb olsa, yine,
Bakınca bunlara gâyet temiz kalır domine.
Delikli çekmece var ha! Demirbaş eşyadan;
Yanında bir de kulaksız tekir... Unutma aman!” (s. 126)
Şiirde şairin iddiaları bu yöndedir. Oysa II. Abdülhamid Dönemi’nde Osmanlı’nın kuruluştan bu yana en büyük restorasyonu yapılmıştır. Anadolu’nun
ve Balkanların Osmanlı mirası eserleri II. Abdülhamid’in iradesi ile yenilenmiştir. “Mahalle Kahvesi” yazıldığında bu imar hareketliliği çoktan bitmiştir
ancak Âkif bunu görmek istemez.
“Köse İmam” şiirindeki imam, ilmi az, görgüsü çok, fıtratı yüksek bir şahsiyettir. “Hocazâdem” diyerek şaire seslenir. Evi, gece gündüz işler. Gelenin
erkek olması hâlinde Asım, misafiri kahveye yönlendirir. Kahvehanelerin mahalle kültürü içerisindeki önemi, değeri Âkif ’in sadece bu küçük dikkatinde
görülür. Bunun dışında Âkif, mahalle kahvehanelerini hakaret dolu sözlerle
anlatır. II. Abdülhamid burada, “Gölgesinden bile korkup bağıran bir ödlek”tir.
Eski İstanbul’da biraz varlıklı aile çocuklarının sıbyan mektebine başlarken mektep hocasının önderliğinde sokaklarda kalabalık bir halka hâlinde
mektebe gidişi amin alayı olarak adlandırılır. Mehmed Âkif de “Amin Alayı”
şiirinde bu sahnelerden birini anlatır. Safahat’ın ikinci kitabı olan Süleymaniye
Kürsüsü’nde kitaba adını veren Süleymaniye Camii, estetik varlığıyla da söz
konusu edilir. Uzun, tek bir manzumeden oluşan kitapta Haliç, yosun çehreli,
miskin bir su biçiminde tasvir edilir. Sahilindeki evler alabildiğine çirkindir.
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Süleymaniye Camii ise sanatın doğurduğu bir eserdir. Bir nur gülümsemesidir.
Bu mabed dururken, gözlerini yere indirip pisliğe daldırmanın âlemi nedir?
Mehmed Âkif şiirinde bu soruyu sorsa da okurunu önce Süleymaniye eteklerindeki “çirkin” Haliç’le buluşturur. Estetik zevki tatmin için bu eser yeter.
Caminin içi, kemerleri, mihrap kubbeler öne çıkarılır. Pencerelerden gelen
ışık, kürsünün zarafeti üzerinde durulur ancak yine Âkif buradan yaratıcıyı
görmeyi, sanatı ve sanat eserini bırakmayı öğütler. Bu şiir Âkif ’in İstanbul’un
en kadim sanat eserleri söz konusu olduğunda bile İslamcılık ideolojisinden
estetiğe geçemediğini göstermesi bakımından ayrıca bir değerlendirmeyi hak
eder.
Safahat’ın üçüncü kitabı Hakkın Sesleri’nde Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin manzum tefsiri yapılmış, İstanbul’a dair herhangi bir ifadede bulunulmamıştır. Bir sonraki kitap Fatih Kürsüsü’nde Galata köprüsüne yanaşan bir
vapurdan inen iki arkadaşın yürüyerek Fatih Camii’ne çıkışları sırasındaki
sohbetlerine yer verilir. “Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!” mısraı burada geçer. Bir banka binasıyla sebilin mukayesesi burada yapılır: “Necip eser
arıyorsan sebile bak”malıdır çünkü onun damarlarında yüzen kan da can da
Osmanlıdır. Vefa meydanı şiirde geçer. Bozdoğan Kemeri’ni Osmanlıların ihya
etmesi ve mahalle mektebinin gerekliliği bu şiirde vurgulanır. Mehmed Âkif,
“Beyni bozulmuş yığın yığın kafalar”dan bahseder. Bazı kimseler cebinde biraz
para görünce Tokatlıyan’a giderek çalım satarlar. Beyoğlu’nun “mülevves muhit-i fâhişine” dalar giderler. Florya, Mama mesiresi de bu tiplerin mekânıdır.
Mehmed Âkif ’in batılı hayata düşkün İstanbulluları tenkit ettiği şiirlerinden
biri budur. Tokatlıyan, bir dönem İstanbul’un en meşhur restoran ve otellerinden biridir. Önemli bir kültür mekânıdır. İstanbul’un sivil tarihi yazılırken
görülmeden geçilemeyecek değerdedir. Şiir, Tokatlıyan’ı bu açıdan anlatmaz.
Hatıralar kitabında doğrudan İstanbul bahsi yoktur ancak şairin Berlin’de
bulunduğu sıradaki gözlemlerine yer veren “Berlin Hatıraları” şiiri, Berlin ve
İstanbul mukayesesi yaptığı için önemlidir. Mehmed Âkif, Berlin’deyken bir
hayli kar yağmasına rağmen sokakların vıcık vıcık olacağını beklemiş ancak
şehrin imari yapısı buna izin vermemiştir. Oysa “bizim diyar” diyerek kastettiği İstanbul’da kar, uzun süre kalkmaz. Hatta o derece çekilmez hâle gelir ki
mahalle halkı lodos duasına çıkar:
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İSTANBUL EDEBİYATI İÇERİSİNDE SAFAHAT
Yakup Öztürk

“Çamur bu beldede âdet değil ne kış, ne de yaz.
Geçende haylice kar yağdı Berlin’in içine;
Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine!
Merâk edip soruverdim, ‘bırakmayız’ dediler!
– Bırakmayın, güzel amma, yağar durursa eğer?
“Bırakmayız!” sözü aynen tekerrür etmez mi?
Evet, bu sözde nümâyân heriflerin azmi.
Bizim diyâra biraz kar düşünce zor kalkar.
Mahalle halkı nihâyet kalırsa pek muztar,
‘Lodos duâsına çıkmak gerek...’ denir, çıkılır.
Cenabıhak da lodos gönderir, fakat bıkılır:
Çamur yığınları peydâ olur ki mühliktir...
‘Aman don olsa...’ deriz... Şüphe yok, temizliktir,
Donun kırılması varmış, düşünme artık onu:
Yağar, erir, buz olur... Neyse, yaz değil mi sonu?” (s. 311)
Safahat’ın en meşhur kitaplarından Asım’da şair, Kartal’ın Kurna köyündeki bir köy düğününü anlatır. Köylüler hem manen hem madden içler acısı
bir hâldedir. Âkif, insanlara baktığında onlardan iğrenmemiz için sonsuz bir
çaba içerisindedir. Şiirin yazılmasından otuz-kırk sene evvel buralar yemyeşil
bereketlidir. Tarihe dikkat edilirse bu dönem II. Abdülhamid’den öncesidir.
Şaire göre köylünün sıhhati de ahlakı da bitiktir. Sabah kahvede iskambil oynarlar, israf içerisinde bir hayat sürerler. Orta oyunu bir maskaralıktır. Mehmed Âkif, İstanbul’un o vakitler taşrası sayılabilecek bir muhitinde insanların
kır düğünü ile eğlenmelerini anlatmak yerine köylülerin kendince yozlaşma
olarak nitelediği özelliklerini görmek niyetindedir. İstanbul folkloru karşısında Zuhuriye çıkanları maskara olarak değerlendirmekle yetinir. Yine burada
“geğirmek, tükürmek, leş, gebermek, kusmuk” gibi kelimeler düğüne katılanların yapıp ettikleridir.
Gölgeler kitabındaki “Umar mıydın?” şiirinin ilk bendinde İslam diyarında İslam’ın gurbetlik çekmesi anlatılır. Şehrin mabetlerinde ibadetler yetim,
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camiler ezansızdır. Minberler cemaat bekler. “Süleyman Nazif ’e” şiiri de “Kara
Bir Gün” yazarının adını taşıdığı için İstanbul işgalinin şiiri olarak okunabilir.
Mehmed Âkif, İstanbul’un işgaline dair herhangi bir şiir ya da dize söylememiştir. Ancak Süleyman Nazif, o dönem için en cesur yazılardan birini yazarak
bu işgale karşı durmuştur. Âkif, Süleyman Nazif adını bir şiirinin başlığı yaparak dolaylı da olsa işgal İstanbul’u şiirini yazmıştır. Hatta “Firavun ile Yüzyüze” şiirinde Nil Nehri’ni şiirleştirmişken İstanbul bu açıdan Âkif ’in şiirinde
görünmez. “Hüsam Efendi Hoca” şiiri ile “Bir Ariza” İstanbul’un sözünün edildiği son şiirler olarak Safahat’ta yer alır.
Mehmed Âkif ’in Safahat’ında topladığı şiirlerinde İstanbul, II. Abdülhamid’in gölgesinde bakımsız, imarsız, huzursuz insanlarıyla yer alır. Fatih ve
Süleymaniye gibi büyük sanat eserleri, şiir kitaplarının adına kadar Safahat’a
girmiş olsa da bu mabetler Âkif ’in İslamcılık ideolojisini sergilediği bir mecra olmaktan öteye geçmez. Safahat’ta İstanbul, Osmanlı Türklerine asırlarca
payitahtlık yapmış bir tarih, kültür şehri olarak görülmez. Âkif, çevresine baktığında çirkin evler ve bu evlerde yaşayan huzursuz insanlar görür. Kadınlar
dul, çocuklar babalarının varlığına muhtaç bir hâldedir. Şehrin sokaklarında
geceleri gasp, gündüzleri dilencilik gezer. Safahat bu açıdan bakıldığında sonradan edebiyatta bir grubun temsil ettiği toplumcu gerçekçiliğin ilk eserlerinden kabul edilebilir ancak anlattığı İstanbul manzaraları bir öfke ve bilinçle
şiire taşınmıştır. Bu açıdan İstanbul estetiği ve zevkinin Âkif ’te aranamayacağı
ifade edilmelidir.
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BİR ŞEHRİN KURTULUŞ GÜNÜNDE İSTİKLÂL
MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMED ÂKİF ERSOY
İsmail Bingöl
Prodüktör, TRT

İstiklâl ve İstikbal Kavramları Arasındaki İlişki
Türk milleti tarih boyunca her zaman istiklâline düşkün olmuş ve bu düşkünlüğü sebebiyledir ki, hiçbir zaman devletsiz kalmamış, başka milletlerin
boyunduruğunu kabul etmemiştir. En dara düştüğü ve kendini zayıf hissettiği
vakitlerde bile, bir yolunu bulmuş, bir liderin önderliğinde gösterdiği gayret
sonucunda yeniden istiklâline kavuşmuş, kendisine takılmak istenen zincirleri
kırarak, yeniden devlet olmuş, yeniden milletini bir araya getirmesini bilmiştir.
Tarihin yazıya geçirildiği devirlerden beri gerçekleşen bütün olayların
nirengi noktalarında Türk milleti ve onun şemsiyesi altında hayatiyetlerini
devam ettiren diğer milletler vardır. Asırlar içerisinde gelişen ve büyüyen bir
kültürün adı olan ve kendisiyle birlikte hareket etme tercihinde bulunan bütün
milletlere, kurduğu yüksek medeniyet ve ülkü birliğini benimseten Türk milletinin hiç şüphe yok ki en değerli varlığı bağımsızlığı ve onun uğrunda verdiği
mücadelelerdir.
Çünkü bilmektedir ki; istiklâl olmadan istikbal olmaz. İstiklâlini kaybeden ve başka milletlerin boyunduruğuna giren milletlerin istikbaldeki yolunu
da onlar çizer. Başkaları tarafından oluşturulan böyle bir istikbalde, milletimizin kendi geleceğinden ve o gelecek içerisinde kendi kültüründen, kendine ait
varlıklardan söz edilemez. Emri kim veriyorsa ya da kimden emir alınıyorsa,
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onun dediği olur ki; bu durum da giderek millet olma vasfının ortadan kalkmasına, bir gün gelip ölü medeniyetler ve yok olmuş milletler arasına karışmamıza sebep olur.
İşte bunun idrakinde olarak büyütülen “Hayat Ağacı”nın dalları her zaman yeşil kalmıştır. Bazen kötü tecrübeler edinilmiş olsa da hep yeni bir devlet
adı altında hâkimiyetimizi sürdürerek bugüne kadar gelmişizdir.
Kardeş Türk cumhuriyetlerinin de bulunduğu günümüzde, yüzüncü yılını tamamlamak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu için
verilen Millî Mücadele yıllarında, istikbalimizin yegâne nişanesi ve unsuru
olan istiklâlimiz hakkında Âkif ’in, Kastamonu, Nasrullah Camii’ndeki hitabesinde dile getirdiği hususlar, bir milletin nasıl yıkılacağına ve sonrasında baş
başa kalacağı içinden çıkılmaz duruma işaret etmektedir ki, işte bu sözler onu
bugün için de değerli kılmakta, yazdığı marşla istiklâl ve istikbalimizi ebedileştirmektedir:
“Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla, teyyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek herkes kendi başının derdine,
kendi havasına, kendi menfaatine, kendi menfaatini temin etmek kaygusuna düştüğü zaman yıkılır.
Ey Cemaat-ı Müslimin! Gözünüzü açınız, ibret alınız. Bizim hani senelerden beri kanımızı, iliğimizi kurutan dâhilî meseleler yok mu? (…)
Bunların hepsi düşman parmağıyla çıkarılmış meselelerdir (…) Artık
kime hizmet ettiğimiz, kimin hesabına birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rızası için
olsun aklımızı başımıza toplayalım. Çünkü böyle düşman hesabına
çalışarak elimizde kalan şu bir avuç toprağı da verecek olursak, çekilip
gitmek için arka tarafta bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar düşmana kaptırdığımız koca koca memleketlerin halkı hicret edecek yer
bulabilmişlerdi. Neuzibillâh biz öyle bir akıbete mahkûm olursak, başımızı sokacak bir delik bulamayız.” (Kahraman, 2020: 33).
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Millî Egemenlik ve Bağımsızlık Sembolleri
Her ülkenin bağımsızlık sembolleri vardır. Bunlar ülkenin tarihi geçmişine, dünyadaki etkinliğine, millî hislerindeki coşkuya, yurt tuttuğu, kanı,
malı, canı karşılığında vatan kıldığı coğrafyaya duyduğu aidiyet kavramıyla
ve bütün bunlara ekleyebileceğimiz daha başka unsurlarla yakından ilgilidir.
Türkün tarihine baktığımız zaman, her şeyden önce çok önemli ve güçlü bir
geçmişe sahip olduğunu görürüz. İşte bu tarih ile beraber günümüze kadar
ulaşmış ve o gün olduğu gibi bugün de milletimiz için büyük mana ifade eden
sembollerimiz vardır. Bunlar millî egemenliğimizi simgelediği gibi, bizlere
devlet olmanın ve bir devlete sahip olmanın onur ve gururunu da yaşatırlar.
Bayrağımız
Bağımsızlık sembollerimizin en başında hiç şüphesiz ay yıldızlı ve rengini
şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız gelmektedir. Ay yıldızlı bayrağımız 1844 yılında Tanzimat reformunun bir parçası olarak resmî Osmanlı bayrağı olarak kullanılmaya başlanmış, Cumhuriyet Dönemi’nde 29 Mayıs 1936
yılında çıkarılan Türk Bayrağı Kanun’yla bayrağımızın ölçüleri belirlenmiştir.
Tarih boyunca şairlere ilham kaynağı olan bayrağımız, hiçbir zaman yırtık,
sökük, kirli ve yerde olamaz, elbise şeklinde giyilemez, yırtılamaz ve yere atılamaz.
İstiklâl Marşı’mız (12 Mart 1921)
Bağımsız olan her milletin birliğinin ve bütünlüğünün simgesi olan
bayrağının yanında, bir millî marşı mutlaka vardır. Bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın simgelerinden biri de “İstiklâl Marşı”mızdır ve bu marş, çağlar boyunca değişik isimlerle devlet kuran milletimizin hürriyete ve istiklâle
duyduğu aşkını, millî ve manevi değerlere bağlılığını, kahramanlığını yansıtır.
Millî bayramlarda, okullarımızın açılışında ve tatile giriş günlerinde, resmî
toplantılarda, İstiklâl Marşı’nın söylenmesi artık bir gelenek hâline gelmiştir.
Hatta spor karşılaşmalarında, çeşitli sanat etkinliklerinde de halkımız coşkuyla, gururla marşımızı söylemekte ve göklerde dalgalanan bayrağımızla birlikte,
millet olmanın gönencini yaşamaktadır.
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Başkentimiz
Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin en önemli temellerinden biri olarak ön plana çıkan Ankara, Kurtuluş Savaşı’nın ardından Millî Mücadele ile
beraber 13 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak ilan
edilmiştir.
Dilimiz Türkçe
Bir ülkenin özgürlük ve bağımsızlığını simgeleyen en önemli öğelerin başında, konuştuğu, anlaştığı, düşündüğü ve yazdığı dili akla gelir. Asırlar öncesinden günümüze kadar gelmiş olan Türkçe, ülkemizin resmî dilidir ve her
açıdan göz bebeğimizdir. Bunun içindir ki onu gözümüz gibi korumalı, yabancı kelimelerden ziyade, Türkçe kelimeleri kullanmaya özen göstermeliyiz.
Dilimizi yabancı kelimelerin etkisinden uzak tutmalı, onların yerine Türkçe
kelimeleri kullanmaya özellikle dikkat etmeliyiz.
Paramız
Ülkelerin bağımsızlık sembollerinden biri de paradır. Paralar üzerinde
bazı kültürel öğeler ve birtakım semboller yer alır. Bunlar; ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eder.
Cumhurbaşkanlığı Forsu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ikametgâhında bulunan Cumhurbaşkanlığı forsu, bağımsızlık sembolleri içerisinde yer almaktadır. Bu sembol
üzerinde 16 yıldızın ortasında büyük bir güneş bulunur. On altı yıldız tarihteki
16 büyük Türk İmparatorluğunu temsil eder; ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgelemektedir.
Ülkemizin bütün millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerini her zaman
korumaya özen göstermek her Türk vatandaşının sorumluluğudur. Bunlar bizim her zaman ayakta kalmamız ve ülkemizin daha güçlü hâle gelmesi için
büyük öneme sahiptir. Tarihimiz, tarihimizi oluşturan olaylar ve kişiler bizim
için her zaman önemli olmalı; bunun bilgisi, bilinci ve idraki gelecek nesillere
büyük bir dikkat ve disiplin içerisinde mutlaka aktarılmalıdır.
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İşgalden Kurtulan Erzurum
Erzurum; 12 Mart 1918 tarihinde, ordumuzun ileri harekâtı sonucunda
düşman işgalinden ve Ermeni zulmünden kurtarıldı. Ancak şehir bir enkaz
hâline dönmüştü. Savaştan önce seksen bin nüfusu olan şehirde eski kalabalık
çarşılardan, pazarlardan eser kalmamıştı. Savaş yıllarında on binlerce insan tifüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmişti. Bir kısmı şehri
terk edip gitmiş, on bin kadar insanımızı da Ermeniler çekilirken şehit etmişlerdi. Şehirde ancak üç, dört bin kişi kalmıştı. Köylerden Erzurum’a göçler olmuş, şehir köy hâline dönmüştü. Ölümlerden kurtulanlar, şehre geri dönenler
harabe olmuş evleri tamir ederek kışı geçirmeye çalışıyordu (Durak, 2011).
Müştak Sıtkı Dursunoğlu’nun Erzurum Marşı
Erzurum’un kurtuluşundan üç yıl sonra, tarihler 12 Mart 1921’i gösterirken, bugün onurla, gururla, kıvançla dinleyip okuduğumuz İstiklâl Marşı,
TBMM tarafından kabul edildi. Böylece kurtuluş bayramına denk gelen günde
Erzurumlular “İstiklâl Marşı” gibi muhteşem bir şiirin Millî Marş olarak kabul
edilmesine de şahit oldular ve her 12 Mart’ta iki güzelliği bir arada kutlama
şerefine erdiler. Bu tarihten önce ise, öğretmen-yazar ve şair, şehrin bilinen
ailelerinden olan Sıtkı Dursunoğlu’nun yazdığı “Erzurum Marşı” adlı şiir, Millî
Mücadele yıllarında bestelenerek Erzurum ve yöresinde marş olarak söyleniyordu.
Müştak Sıtkı Dursunoğlu Kimdir?
1 Temmuz 1891’de Erzurum’un Çukurzeynel Mahallesi’nde doğdu. Babası, 1876’da Erzurum Mebusu seçilen ve Hicaz Vilayeti Defterdarı iken Medine’de ölen Ahmet Muhtar Bey’in oğlu İbrahim Hakkı Bey’dir. Erkek kardeşi
ise Millî Mücadele’ye önemli katkı yapan Cevat Dursunoğlu’dur. Öğrenim hayatına Erzurum Sıbyan Mektebinde başladı, buradan sonra Erzurum Mülki
İdadisinde eğitimine devam etti ve şartlar sebebiyle bu okul onun eğitiminde
son merhale oldu.
Dursunoğlu, 1915 yılında arkadaşları ile beraber askerlik hizmetine başladı ve vatanın düşman işgalinden kurtarılması için fiilen mücadele etti. İşgallere tepkisini ise, o dönemde Erzurum’da çıkan gazetelerde yazılarıyla dile getir329

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

di. Askerlikten döndükten sonra bir yandan Albayrak gazetesinde gazeteciliğe
devam etti, diğer yandan da Albayrak İlkokulunda öğretmenlik yaptı. 1926
yılında Erzurum Lisesine Edebiyat öğretmeni olarak atandı ve 33 yıl bu görevi yapmanın ardından emekliliğini istedi, 11 Eylül 1951’de emekliye ayrıldı.
Emekliliğinden bir süre sonra, Ankara’da bulunan abisi Cevat Dursunoğlu’nun
isteği üzerine Ankara’ya göç etti. 5 Nisan 1975’te Ankara’da vefat etti. Cebeci
Asri Mezarlığı’na defnedildi (Durak, 2011).
Bir şiirinde, “Sağına soluna tabyalar almış / Dayamış sırtını Palandöken’e /
Koç yiğit misali durur Erzurum” diyen Dursunoğlu, topyekûn devletin ve milletin meselelerini kendine dert edinen biri olarak, Albayrak gazetesinde yazdığı “Son Hadise” adlı makalesinde: “Türk artık yürüyeceği istikameti, atlayacağı
geçitleri görmüştür. Hak isteyene karşı vicdanı, ağır yumruklar karşısında kaldıkça ruhunun ateş, mukavemet ve fedakârlığı o kadar genişliyor. Ölmeyi şerefle, yaşamayı namusla tanıyan bir millet, boynunda esaret zincirinin halkalarını
görmek istemez.” diyerek, Türk Milleti’nin bağımsızlığına ne kadar düşkün bir
millet olduğunu dile getirmiş, bu coşkun hislerle, daha sonra bestelenip marş
olarak okunan aşağıdaki şiiri yazmıştır:
“Erzurum Marşı
Tarihler ağlar vatan yanarken
Eller öz vatanda nara atarken
Ufukta ümidin nuru batarken
İlk sesi haykıran yüce Erzurum
Vatanı kurtaran yüce Erzurum
Ufak bir tepreniş, bir atlayışla
Ümitler aşlayan bir şahlanışla
Altı bin senelik bir yaşayışla
Canavar ağzını yırtan Erzurum
Ümitsizlikleri kıran Erzurum
Vatana ümitsin bayrağa rehber
Tarihin bağrında sesin inilder
Millî vicdan doğar senden alır fer
İlk sesi haykıran yüce Erzurum
Vatanı kurtaran yüce Erzurum” (Durak, 2011: 4).
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İstiklâl Marşı’nın Gür Sesli, Yiğit Edalı Büyük Şairi: Mehmed Âkif
Fakat bugün bizler ve bizden sonra bu toprakları canından aziz bilip sahiplenecek, koruyup, kollayacak olan gelecek nesillerimiz için artık tek bir
marş vardır. O da özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın nişanelerinden olan
İstiklâl Marşı’mızdır. “Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım/Elemim bir
yüreğin kârı değil, paylaşalım” diyerek, içindeki büyük mateme, daha bunun
gibi nice yürek delici, hicran artırıcı mısralarla kayıt düşen büyük şair Mehmed
Âkif Ersoy; İstiklâl Marşı gibi bir anıt şiiri, bir milletin ölüm kalım mücadelesini anlatan bu destan şiiri ve daha nicelerini yazmasına; konuşmalarıyla, artık
izmihlalimize inanan; “Yandık, yıkıldık, mahvolduk, artık bir daha ayağa kalkamayız, bundan sonra düşmanlarınızın elinde ebedî olarak esir yaşarız.” deyip,
büyük bir inkisara gömülenleri yeniden ayağa kalkabileceğimize, yeniden dirilip bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşayabileceğimize inandıran millî
şairin şiirlerini okurken, karakterindeki coşkunun, vefanın, merhametin, dürüstlüğün, mertliğin, sadakatin, tevazuun ve de bunun gibi daha birçok insanî
vasfın farkında olmamak, bütün bunları sadece yazmadığını, aynı zamanda,
en derin ve katı şekliyle kendinde tatbik ettiğini görmemek mümkün mü? Ve
bu durum öyle bir seviye arz ediyordu ki; onu sadece dostları değil, onların
dışındaki kişiler de takdir etmekten geri durmuyordu.
Ancak burada bir parantez açıp millî şairin yaşarken pek fazla kadrinin
bilinmediğini de söylemeden geçmeyelim. Hatta bu durumun artık onun için
olmasa bile, yaşayan başkaları için belki hâlâ geçerli olduğunu da söyleyebiliriz. Nasıl olsa bizde değer çok ve durmadan yenilerini yetiştiriyoruz ya! Nasıl
olsa onların bıraktığı koskoca boşluklar, onlardan daha iyileri tarafından dolduruluyor ya! Ne gereği var kıymet bilmenin, yaşarken anlamanın ve gereken
değeri vermenin…
Aslında öyle olmadığını ve gidenin yerini dolduramadığımızı çoğumuz
biliyoruz. Ve ne yazık ki; on altıncı yüzyıl divan şiirinin en kudretli temsilcisi olan Bakî bile bu durumdan şikâyetçiydi ve Kanunî Sultan Süleyman gibi
bir büyük padişahın; “Bakî gibi büyük bir kabiliyeti bulup ona mevki vermeyi padişahlığımın en zevkli hadiselerinden biri telâkki ediyorum” demesi bile
onu teselli etmemişti. Onun için de “Kadrini seng-i musallada bilip ey Bakî /
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Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf.” diyerek, değerinin ancak öldükten
sonra bilineceğine vurgu yapıyordu.
Şunu söylemek gerekir ki, kişiyi sadece dostlarının takdir etmesi yeterli
bir ölçü değildir. Kişideki güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe dikkatimizi daha
çok çekecek olan, düşmanlarının, sevmeyenlerinin ve karşıtlarının da onun
hakkında övücü sözler sarf etmesidir. İşte onlardan biri olan Nazım Hikmet,
Mehmed Âkif ’in inandıklarına inanmasa da onun için “bilmem nasıl anlatsam, / Âkif büyük şair, inanmış adam” demekten geri durmuyor. Gerçi bu bölüm daha sonraki baskılarda birileri tarafından sansürlenmiş. Fakat konuyu
merak edenler; Haluk Oral’ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında
çıkan “Şiir Hikâyeleri” adlı kitabına bakabilirler. Biz yine de kısaca aktaralım:
“Nâzım, 1939 yılında İstanbul Tevkifhanesi’nden başlayıp 1940 yılında Bursa Hapishanesi’nde bitirdiği destanının bir bölümünde Nureddin Eşfak’ın ağzından Âkif hakkında iki defa “Büyük şair!” diyor; önce
“Âkif büyük şair/ İnanmış adam”, sonra “Âkif inanmış adam /Büyük
şair”... İnanmazsanız, 6 Kasım 1946 tarihli Ses mecmuasında Kurtuluş
Savaşı Destanı’nın “Destan” adıyla yayımlanan bölümüne bakınız; kitapta kupürü var. Daha da önemlisi, Haluk Oral aynı şiirin Nâzım’ın
el yazısıyla bir nüshasını da bulmuş; “büyük şair” yerli yerinde... 1965
yılında Memet Fuat tarafından yayına hazırlanarak Kuvay-i Millîye
adıyla kitap olarak yayımlanan metinde ise uçuvermiş. Sonraki basımlarda da yok...”
Haluk Oral, söz konusu mısrasın Nâzım Hikmet’in arzusuyla çıkarılmış olma ihtimalini de göz ardı etmemiş ve araştırmış. Vardığı kanaat, sansürün Nâzım tarafından değil, Âkif ’e büyük şairliği yakıştıramayanlar tarafından yapıldığı... Çünkü Nâzım, yurt dışına çıktıktan
sonra birçok şiirini bizzat seslendirmiş. Önce 45’lik plak, daha sonra
kaset ve CD olarak Türkiye’de de yayımlanan bu kayıtlarda, Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazımıza konu olan bölümü var (Ayvazoğlu, 22
Ocak 2009).
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Bir Karakter Abidesi
Gerçi; onun inandıklarına şüpheyle yaklaşanların, onu bu kelimelerle nitelemesi ya da nitelememesi Mehmed Âkif ’in büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Ancak bunun yine de önemli olduğunu unutmayalım. Çünkü inanmış
ve inandıkları uğruna hayatını vermiş bir karakter abidesi, bir örnek insan o…
Aslında “Asımın Nesli” diyerek, milletinin çocuklarına olan umudunu hiçbir
zaman kaybetmeyen büyük şair, bunun için inandıklarından zerrece taviz vermeyerek hayatını sürdürmüş, gelecek nesiller için kendini ortaya koymuş ve
geleceğini düşündüğü o nesle timsal olacak şekilde yaşamıştır.
Belki şiirlerini yaşatan ve geleceğe taşıyan, onun bu konudaki samimiyeti, karakterindeki yüksekliktir, diyebiliriz. Adını saygı ve rahmetle anacağımız
Orhan Okay Hoca; onu anlattığı kitabının adını “Mehmed Âkif: Bir Karakter
Heykelinin Anatomisi” koyarken, işte bu yönüne şu cümlelerle dikkat çekiyordu.
“Mehmed Âkif hakkında yazılmış bütün biyografiler; yakınlarının ve hasımlarının yazıları ona şairdir, değildir diyenler; gericidir, değildir hükmünü verenler;

değişmeyen, ortak bir noktada birleşirler: Âkif, hayatı boyunca belli ahlâkî prensiplerin sahibi olarak yaşamış bir karakter adamıdır. Dostları arasında

her zaman dürüst ve sözüne güvenilir bir insan olarak kalmıştır. Bütün
Safahatında, nesir yazılarında ve vaazlarında ortaya koyduğu prensiplere, husûsî hayatında da son derece bağlı kalmıştır. …Esasen onun
sanatı, kader ve irade karşısındaki tavrı; hattâ o kadar insanla düşüp
kalkmasına rağmen zaman zaman sezdiğimiz bir yalnız adam hâli,
şahsiyetinin iki tezâhürünü işaret etmektedir.
Biri herkesin tanıdığı, cemiyet içinde, kalabalıklar arasında, bu cemaatin, bu milletin insanlarıyla beraber, onların dertleriyle yüklü Âkif. Bu
şahsiyetiyle şiirinde çok defa bir misyonun temsilcisi olarak, manzum
hikâye, manzum vaaz, manzum ahlâk kitabı yazarı. Yani sadece bir
nâzım.
İkinci Âkif, şairliğini, sanatkârlığını cemiyete kurban eden, fakat içinde
küllenmiş bir ateş halinde bu sanatını muhafaza eden şair...” (Okay,
2000: 20).
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Mehmed Âkif, bugün de millet olarak mustarip olduğumuz, ilerlememizi ve çağa uygun nesiller yetiştirmemizi engelleyen dertlerin ne olduğunu o
günden görmüş ve bunu veciz bir şekilde şiirlerinde dile getirmişti. Cahilliğe
düşmandı ve insanımızın kendi işlerinden çok, başka işlerle uğraşmasından
büyük üzüntü duyuyordu.
Berlin’de bulunduğu sıralarda, orada görevli bulunan askerî ve sivil aydınlarımızla da sohbetler eder. Ancak, onlara bakarak da geleceğimiz adına
ümitlenemez. Çünkü aydınlarımız sahaları dışındaki işlerle meşguldürler.
Âkif merhumun ifadesiyle, durum hiç de iç açıcı değildir. Zira Berlin’deki Büyükelçimiz, Kur’an-ı Kerim tefsiri yazmaya çalışırken Büyükelçilik İmamı da
politika ile uğraşmaktadır.
Buna benzer örnekleri günümüzde de görebilirsiniz. Ayrıca cehalet almış
başını yürümüştür ve pek az kimse, onu alt etmek için ciddi bir gayret içindedir ki bu da yeterli değildir. Bugün geldiğimiz noktada da üniversiteden mezun
gençlerimizin sayısı her geçen gün artmasına rağmen, ne yazık ki geleceğimizi
inşa etmemiz için çok ama çok gerekli olan değerler gün geçtikçe ufkumuzdan
uzaklaşmakta, onların yerini toplumumuzu bozguna uğratan boş işler almaktadır. Sanatta, edebiyatta, kültürde, yaşantıda, sosyal davranışlarda bugün geçmiştekinden ne kadar ilerideyiz, sorusu ciddi olarak sorgulanmalıdır.
Mehmed Âkif Bey, Berlin’in caddelerini, sokaklarını, demiryollarını,
trenlerini, dükkânlarını, kahvehanelerini inceler. Çok dikkatli bir gözlemcidir.
Gördüklerinden şu sonuca varır. “Bizim kıymetini bilmeyerek küstürdüğümüz
İslami güzellikler, Almanya’ya hicret etmiş... Onların faydasız görüp kovduğu
kötülükler de bizim sınırlardan içeri sızmış...”
Çalışkanlık, planlı programlı yaşamak, temizlik, birlik beraberlik oralarda
görüp de takdir ettiği ve hasretini duyduğu güzelliklerden bazıları idi. İstanbul’a döndükten sonra, dostlarının “-Almanya’yı, Almanları nasıl buldun?” sorusuna verdiği cevap, yaşadıklarını ve gördüklerini özetlemesi açısından muhteşemdir: “- İşleri dinimiz gibi, dinleri işimiz gibi...”
O gün için İslam toplumlarını bizim temsil ettiğimiz düşünülürse, günümüzde de bu anlamda çok fazla sıkıntı olduğu inkâr edilemez acı bir gerçektir.
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Zira tedavi konusunda hâlâ bocalamaktayız ve birbirinden farklı onlarca tedavi şeklini deneyerek bir yere varmaya çalışmaktayız.
Birçok kişiyle beraber, İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmed Âkif Ersoy da
yazdıklarıyla bu meselenin çözüm yollarını göstermeye çalışmış ve ortaya koyduğu gayretle bu konuya büyük katkı yapmıştır. Fakat burada asıl önemli olan,
yazılanları okumak, yapılanları öğrenmek ve anlamak, bunlardan geleceğe
dair dersler çıkarmaktır. İşte bunu başardığımız gün şairin İstiklâl Marşı’nda
söylediklerini de layıkıyla ve gereğini yerine getirmiş olacağız.
Fakat ne yazık ki, Safahat ve daha başka eserlerin sahibi şairin asıl söylemek istedikleri, genelde çok bilinen ve sloganlaştırılan bazı şiirlerinin gerisinde kalmış, bizler de onları okuma zahmetine katlanmamışız. Bu açıdan
Safahat, birçok yayınevi tarafından basılan, çok satıldığı için adeta bir maddi
kazanç unsuru hâline gelen, ama az okunan bir kitap olarak öylece karşımızda
durmaktadır.
İşin bir başka hazin tarafı daha vardır ve o da şudur: Yıllar içerisinde bu
kadar satılmasına rağmen, geride bıraktığı evlatlarına telif hakkı yönünden
pek fayda sağlamadığını, bu durumla ilgili olarak gazete sayfalarına yansıyan
yürek acıtıcı haberlerden öğrenebiliriz. Telif haklarıyla alakalı düzenlemelerin
ülkemizde çok geç ve arzu edilen biçimde gerçekleşmemesi, bugün dahi yazar
ve çizerleri, kısaca sanatla uğraşan kişileri mağdur durumda bırakmaktadır. Ve
yine ne acıdır ki; Mehmed Âkif ’in evlatları da büyük yoksulluklara, sıkıntılara
duçar olmuşlar ve bazılarının hayatları hazin bir şekilde sona ermiştir.
Çoğunlukla babalarının gölgesinde kalan bu kişiler, milletiyle ilgilenmekten zaman bulamayan babalarından gereken ilgiyi görememişlerdir. Hayatlarını bu milletin sesi olmaya adamış kişilerin çocuklarına, hak ettikleri vefayı ve
ilgiyi, millet olarak bizim gösterdiğimiz ise söylenemez.
Millî şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un milletimizin bir ferdi olarak göstermiş olduğu bu büyük çabayı bir kere daha takdirle karşılıyor, kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.
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Ardışık iki soru: İstiklâl Marşı’mızın kabulünden bu yana geçen tam yüzyıl içinde İstiklâl Marşı’mızı ve şairi Âkif ’i anlayabildik mi? Âkif ’i yeni nesillere anlatabildik mi? Kanaatime göre ne İstiklâl Marşı’mızın anlamını yeterince
kavrayabildik ülke olarak ne de Âkif ’i anlayabildik. Necmettin Turinay’ın şu
tespiti hâlâ önemini koruyor: “Türkiye’de Mehmed Âkif algılaması genelde İstiklâl Marşı, Çanakkale Şehitleri, şairin Mısır dönemi ve orada çalıştığı Kur’an
meali etrafında döner durur.” Ne yazık ki son yıllardaki hatırlayışlara rağmen
bu algıyı aşacak adımlar atılamamış, Âkif ’e karşı ilgisizlik sarmalı da aşılamamıştır.
Edebiyat kamusunun dün yok saydığı bir Âkif gerçeğiyle bugün de hâlâ
karşı karşıyayız. Buna rağmen, Âkif, yer altından akan bir nehir gibi bu toprakların ruhunu besleyecek ve yaşamaya devam edecek. Birinci kümedeki büyük
şairlerin sadece şiirleri vardır ve şiirleriyle yaşarlar. İkinci kümedeki şairler ise
hem şiirleri hem de idealleri ve davalarının da şairleridirler. Âkif hem şiiri,
idealleri ve davası olan büyük bir şairdir.
Âkif hakkında konuşmak gerçekten zordur. Çünkü Âkif hakkında konuşmak ve yazmak düşünce dünyasını ve kendi dünyasını da tanımayı ve anlamayı gerektirir. Bugüne kadar Âkif hakkında çok yayın yapılsa da, bu yayınların
çoğunluğu Âkif ’in düşünce kaynaklarına eğilmekten uzak ve özgeçmişiyle sınırlı kalmıştır.
1

Sempozyumda yapılan sözlü sunumun metnidir.
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1. Âkif’in Portresi
Âkif ’in yakın dostu Hasan Basri Çantay, “Âkifnâme”nin girişine şu veciz
üç kelimeyi yazmıştı yıllar önce: “Âkif kanaatimce yazılamaz[dı].” Bu veciz söz
çok farklı görüşlerin yer aldığı bir ilk kitap olarak “Âkifnâme”yi de özetlemektedir… Âkif ’in en şiddetli muhaliflerinden Hüseyin Cahit Yalçın ise şu cümleyi kurmuştu Âkif için: “Mehmed Âkif ’in hayatı daha büyük şiirdir.” Evet, “Âkif
şair değil” diyenlere de bu sözü ithaf etmekle yetinelim. Süleyman Nazif ’in
Âkif ’le ilgili görüşü daha da önemlidir: “Mehmed Âkif ’i tetkik eylemek, edebiyatımızın bir şahsı mümtazında mündemiç bir devrini ta’mîk eylemektir.”
Hisli bir kalptir Âkif; Nâzım Hikmet bu hisli kalbin toplumcu yönünden etkilenir ve “inanmış adam”dır ona göre, Âkif. Belki de Türk edebiyatı tarihinde
Âkif kadar bir dönem edebiyatçısı olmayı hak etmiş ikinci bir isim yoktur. Bu
söz çok iddialı bulunsa da bir medeniyet şairi olarak Âkif ’in elli yıllık okuru
olarak bu görüşü savunmuş olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
Nurettin Topçu, “Âkif bir iman ve isyan heykeli”, Orhan Okay “Âkif, bir
karakter heykelidir.” demişti. Sezai Karakoç ise “Âkif, şiirle düşünmeyi edebiyatımıza katan hemen hemen ilk şairdir, belki de en önemli şairdir.” diyor. Nurettin Topçu’nun şu yorumu ile Âkif portresini aralayabiliriz: “Âkifleri güneşe
bakabildiğimiz, güneşteki cevheri görebildiğimiz kadar anlıyoruz.”
Âkif, 1873 doğumlu olduğu hâlde henüz kronolojisi yazılamadı. Ne yazık ki Türkçemizin Piri Yunus’un kronolojisi de yazılamadı. Umarız İstiklâl
Marşı’mızın 100. yılı nedeniyle Yunus Emre ve Âkif kronolojileri de hazırlanır.
Neden Âkif kronolojisine vurgu yapma ihtiyacı hissediyoruz? Âkif hakkında
konuşabilmek için Âkif ’in doğduğu ve yaşadığı dönemle ilişkilendirilmesi gerekirdi. Âkif bunu hak ediyor: Çünkü Âkif, istiklâl savaşı vermiş bir ülkenin
İstiklâl Marşı şairidir ve İstiklâl Marşı’nı anlamanın bir yolu da şairinin dünyasıyla bire bir ilişkilidir.
2. İradeli Çocuk ve İstikbal
Âkif ’e göre çocuk, istiklâl ve istikbal meselesi ve davasıdır. Âkif, çocuğu,
özel ilgi alanı ve öncelikli bir tema kabul eder. Âkif ’in çocuk davası bakımından; iradeli çocuk, “Âsım’ın nesli” ve istikbal kavramlarını anlayabilmemiz için
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de Âkif ’in kronolojisine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, Âkif kronolojisi ve tetkikleri olmadan Âkif ’i anlama çabalarımız çok sınırlı kalmaya devam edecektir. Âkif ’in çocuk davasının anahtar kavramları iradeli çocuk, “Âsım’ın nesli”
ve istikbal’dir: İradeli çocuk anlayışı bize Tanzimat edebiyatıyla ve daha çok da
Batı etkisinde girmiş bir anlayıştır. Bilindiği gibi, Ahmet Mithat, bu konuları
romanlarında en çok ele almış ve bir yönüyle de bu iradeli çocuk anlayışını
ısrarla sürdürmüştür.
Ahmet Mithat ile Âkif ’in iradeli çocuk anlayışında ortak yönler bulabiliriz: Âkif ve Ahmet Mithat eğitimsizlik ve mesleksizlikten söz ederler; hatta
Âkif, mesleksiz nesiller konusunda isyan çığlığı gibidir. Âkif ’in çocuk davasının eğitim boyutu mahalle mektebinden başlar. İradeli çocuk kimdir? Sorusunun ilk cevabı ise, Âkif ’in kendisidir. On beş yaşında babasının vefatı ile
bir anlamda bu iradeli çocuk Âkif ’te boy atmaya başlar. Evlerinin yanması,
Balkan Harbi, Osmanlı-Rus Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi’ni
sancılı bir şekilde yaşamış olan Âkif ’in kendisi iradeli çocuk tipinin ve hikâyesinin örneğidir.
Âkif ’in Safahat’ı aynı zamanda iradeli çocuk, genç ve yetişkin hayatının
da lirik-didaktik, lirik-epik şiirle ifadesidir. Fatih Camii şiirinden Safahat’ın
son şiirine kadar çocuk, genç ve yetişkin insanların feryadını derinden içimizde duyarız. Bugün biz Âkif ’i öncelikle şiirleri üzerinden konuşuyoruz. Çünkü
Fatih Camii, Bayram, Âmin Alayı, Meyhane, Ahiret Yolu, Küfe, Hasta gibi şiirleri daha çok birinci Safahat’ta yer alan şiirlerdir. Dört yaşında vefat eden Selma, Bebek Yahut Hakkı Karar, Hürriyet, Kocakarı ile Hz. Ömer, Hüsranı Mübin, Mezarlık, Dirvâs, Çocuklara Nevruz, Azim, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi,
Hüsran gibi şiirleri esas itibarıyla Âkif ’in çocuğa bakışını ve çocuk felsefesini
ortaya koyan anlayışını yansıtmaları bakımından önemlidirler. Ve bu bölüm
içinde yer alan şiirler için şu soruyu sorabiliriz: Âkif, bu şiirlerde daha önceki
gelenekli pedagojiyi mi tekrar eder? Âkif ’in feryadından anladığımıza göre,
Âkif, gelenekli pedagojiye itiraz eder ve toplumu yakaza hâlinden uyandırmayı
hayatının gayesi bilir. Bu şiirlerle Âkif, daha önce edebiyatımızda hiç olmayan
toplumcu edebiyatın zirve örneklerini kaleme alır.
Âkif için ikinci sorumuzu sorabiliriz: Âkif, zihniyet dünyası olarak, modern pedagojinin safında mı durur? Âkif, Rönesans ve sonrası Tanrı’nın yeri339
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ne aklın ikame edilmesiyle oluşturulan seküler pedagojinin de karşısında yer
alır. Bu nedenle Âkif ’in iradeli çocuk anlayışı seküler ve modern pedagojinin
parçalı çocuk anlayışıyla örtüşmez. Çünkü modern pedagoji Âkif ’in zihniyet
dünyasıyla uyuşmaz. Âkif, din eğitimi ile pozitif bilimlerin birlikte yapılması
yanında iki dünya anlayışına göre bir metafiziği ve buna dayalı bir pedagojiyi
savunur.
3. “Âsım’ın Nesli”
Nurettin Topçu’ya göre Âsım, sanki Âkif ’in gençliğidir: “Âsım, cemiyetin
fedakâr ve cesur çocuğudur, inkılabı da o yapacaktır.” Safahat’ın altıncı kitabı
Âsım, 1917-19 yılları arasında yazılmıştı. Sezai Karakoç ise, Âsım’daki tarih ve
destansı yapıyı savaş sosyolojisi ve potansiyel hâlinde gelecek zaman bağlamı
içinde yorumlar. Bu istiklâl gerçekleşmiş midir? Bu soru bugün için de geçerlidir ve söz konusu istiklâl gerçekleşmemiştir.
Âkif, Safahat’ın altıncı kitabı olan Âsım’daki satır aralarıyla hem Âsım ve
bütün Safahat ile diğer yazdıkları, mektupları, yakın dostlarıyla yapmış olduğu
konuşmalar toplamında Âkif ’in istikbale dayalı bir çocuk ve gençlik davası
olduğunu anlıyoruz. Ancak bu dava sadece imparatorluğu kurtarma davası
değildir. Bütün İslam medeniyetine ve onun uyuyan yakaza hâlindeki halkını
uyandırmaya yönelik bir tekliftir.
Safahat’ın yedi bölümden oluşan safhaları çocuk, genç ve yetişkin temaları ile hem bu öznelerin romanı hem de destanı olarak kabul edilebilir. Necmettin Turinay, “fikir romanları” olarak nitelendiriyor bu şiirli safhaları. Safahat, yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun olması bakımından sanatkârın iç
dünyası yanında dış dünyayı yansıtan, Sezai Karakoç’un vurgusuyla belirtmek
gerekirse, bir günlüktür. Fatih Camii’yle çocukluğu kadar bütün imparatorluk
coğrafyası da bu toplumcu günlüğün içindedir.
Âkif ’in dünya görüşü tasavvuru çocuğu ilahi bir emanet, bir armağan ve
bir başlangıç kabul eder. Âkif ’e göre “en saf ümit, çocukların yüzünden” görünür. Süleyman Hayri Bolay’ın belirttiği gibi; “Mehmed Âkif ’in çocuklarla
ilgilenmesi bir ideal içindir;” hem “Âsım’ın nesli” dediği idealindeki gençliği
hazırlamak hem de cemiyetin geleceğini teminat altına almak için onun ço340
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cuklarla ilgilendiğini söylemek yanlış olmaz. Âkif ’in istikbal hayatını gerçekleştirecek ideal tip, “Âsım’ın nesli”dir.
İmparatorluk döneminde üç yüz yıllık geri kalış karşısında Âsım ve arkadaşlarına köklü bir hedef göstermekle kalmıyor, tarihî bir rol de yüklüyor
Âkif. Necmettin Turinay, “Âsım’ın nesli”ne yüklenen bu hedef ve rolü “mütareke karanlığında yeni istikbal arayışı” olarak tanımlıyor. Âsım tipi, idealist
şairler arasında Tevfik Fikret’in “Şermin” ve “Halûk”u, İkbal’in “Cavidnâme”si
ile modern pedagojinin öncülerinden Rousseau’nun Emile mukayesesi yapılabilirse, Âsım’ın, Cavid’in ve Emile’nin yetişmesinde ortak kavramın eğitim
olduğu kolayca fark edilebilir.
4. Son Bir Soru
Son bir soru: “Âsım’ın nesli” yetişti mi? Âsım’ın vatanı dünyadır, asrın
idrakine İslam’ı söyleyecek olan nesil yetiştirme hayalidir, Âsım. Âkif, çöküş
ve yıkılış karşısında fikrini ortaya koymuş, Safahat’ı yeni nesillere emanet etmiştir. “Âsım’ın nesli”nin yetişeceği iklim ise bir türlü oluşmamıştır. Hatta bu
iklime yakın boy atmış nesiller her dönemde budanmıştır. Bu yüzden Âkif, İstiklâl Marşı’nda bütün zamanların Âsım’larına da “Korkma!” diye seslenmiştir.
Doğmuş ve doğacak çocuklarımızın esenliği için “Âsım’ın nesli”ne funda
toprağı olmaya devam edeceğiz. Nasıl mı? Büyük düşünerek ve daha büyük
sorular sorarak. Sadece şimdiki zamana değil, gelecek zamanlara seslenmeyi
öğrenerek. Ve elbette Âkif ’in Âsım’a önerdiği gibi çalışarak: Bekayı hakka uyan
sây’i vazife bilir/ Çalış ki beka, sây olursa hak edilir…
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Giriş
Mehmed Âkif Ersoy, 22 Kasım 1873 yılında İstanbul’un Fatih semtinde
doğmuştur. Annesi Tokatlı Hace Emine Şerife Hanım, babası Fatih Medresesi
müderrislerinden Tahir Efendi’dir. Mehmed Âkif, eğitim hayatına Fatih semti
“Emir Buhari Mahalle Mektebi”nde başlayarak ilk tahsilini “İptidai Mektebi”nde (ilkokul) tamamlamıştır. İlkokul eğitiminden sonra Fatih Merkez Rüştiyesi’ne (ortaokul) başlamıştır. Bu arada babasından Arapça dersleri, Fatih Camisi
hocalarından Es’ad Efendi’den Farsça dersleri almıştır. Ortaokulu bitiren Mehmed Âkif ’, “Mülkiye Mektebi”ni tercih etmiştir. Mülkiyenin üç yıllık hazırlık/
lise kısmını bitirdikten sonra evlerinde çıkan bir yangında evini ve sonraki
süreçte ise babasını kaybetmiştir. Ailenin tüm sorumluluğunu üzerine alan
Mehmed Âkif, mezun olunduğunda iş garantisi ve yüksek maaş vadedilen yeni
açılan dört yıllık “Mülkiye Baytar Mektebi Alisine” girmeye karar vermiştir
(Çantay, 1966; Erişirgil, 1986; Kuntay, 1986; Sinmez & Yaşar, 2011; Kop, 2017).
Bu çalışmada, Mehmed Âkif Ersoy’un veteriner hekimliği eğitim-öğreniminin, mesleki bilgi, tecrübe ve hizmetlerinin, onun şair ve aydın kişiliğine
olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Mehmed Âkif Ersoy’un
eğitim-öğrenim dönemi ve mesleki hayatı ile Safahat isimli eseri içerisinde bi343
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lim ve bilimsel değerler ile ilgili tespit edilen metinler nitel bir bakış açısıyla
ve çeşitli bilimsel görüşlerle desteklenerek değerlendirilmektedir. Çalışmada,
sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri kapsamında dokümanlar yoluyla
elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak düzenlenmiştir.
Veteriner Hekimliği Eğitim-Öğrenim Dönemi
XIX. yüzyılın sonlarına kadar salgın hayvan hastalıklarını önleme, tedavi ve korunma amacıyla ihtiyaç duyulan veteriner hekimler Askerî Veteriner
Okulundan (Askerî Baytar Mektebi) karşılanmaktaydı. Fakat askerî veteriner
hekimler ordunun ihtiyaç duyması hâlinde aslî olarak görevli bulundukları birimlere dönmek zorundaydılar. Vilayetlerde görevlendirilecek sivil veteriner
hekimleri yetiştirecek müstakil bir okul ise yoktu (Keskin, 2005). Hayvancılığın ve hayvansal ürünlerin korunması, ekonomik hayatı zorlamaya başlayınca,
Osmanlı idarecileri daha önce askerî veteriner sınıfı mezunlarıyla karşılamayı
planladıkları sivil veteriner hekim ihtiyacı konusunda yeni tedbirler almaya
başlamış ve sivil veteriner teşkilatının kısa sürede geliştirilmesine çalışılmıştır (Soydan, 2011). Bu dönemde, Veteriner İşleri Genel Müfettişliği görevini
yürüten Baytar Miralayı Mehmet Ali Bey1 öncülüğünde kurulan bir bilim kurulu Ankara, İzmit, Konya ve Sivas illerine memleket hayvancılığı ve salgın
hastalıklar ile ilgili durum tespitinde bulunmak üzere görevlendirilmişlerdir.
Bu denetim ve gözlemler sonucunda Mehmet Ali Bey, Anadolu’da sığır vebası
salgınlarının verdiği zarar ve kayıpları içeren raporlarında sivil bir veteriner
okuluna acilen ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir. Mehmet Ali Bey, sivil veteriner okulu ihtiyacını ziraat ve hayvan sağlığı alanında Osmanlı Devleti’nin
ilk süreli yayını olan “Vasıta-i Servet” adlı dergide yayımladığı makalelerinde
de gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler üzerine, Mehmet Ali Bey’in de içinde
yer aldığı tıp ve veteriner okulları öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon
sivil veteriner okulunun kuruluşu ile ilgili hazırlıklara başlamıştır (Melikoğlu
Gölcü & Özgür, 2015). Fakat bütçe ve yer imkânsızlıkları dar bir zamanda böyle önemli bir okulun kurulmasına imkân vermediğinden ilk iki sınıf eğitimi
1

Mehmet Ali Bey (1853-1923) Orman ve Ma’âdin ve Ziraat Nezareti Beşinci Şube Baytar Müfettişi,
Umûr- Baytariye Müdürü, Mülkiye Baytar Mektebi ve Muavin Baytar Mektebinin kurucusu.
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anatomi, fizik, kimya, botanik ve zooloji bilimlerine ait derslerin okutulacağı
“Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye”de verilmek üzere, kalan iki sınıf meslek öğrenimi
de o sırada inşaat hâlinde bulunan “Halkalı Ziraat Mektebi”nde yatılı olarak
tamamlanmak üzere, 1888/1889’da dört yıllık bir “Mülkiye Baytar Mektebi”
kurulmuştur. Aynı yıl öğrenci kabulüne başlayan bu mektebe kaydolan 25 öğrencinin 19’u iki yıl sonra inşaatı tamamlanan (1891) Yeşilköy Küçük Halkalı
Köyü’ndeki Halkalı Ziraat Mektebine yatılı olarak nakledilmişlerdir. Bundan
bir sene sonra Ziraat Mektebi öğrencileri de okula kabul edilmeye başlanmıştır. Okulun adı da “Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi” (Fotoğraf 1) olarak değiştirilmiştir (Kuntay, 1986; Soydan, 2011). Mehmed Âkif, bu okula ilk kayıt
yaptıran öğrencilerdendir (Fotoğraf 2).
Emin Erişirgil (1986), Mehmed Âkif ’in veteriner okuluna kaydoluşunu
onun ağzından şöyle nakletmektedir:
“…Fatih Merkez Rüştiyesini bitirince babam beni tahsil yolumu tayinde serbest bıraktı. Ben de Mülkiyeye girmeyi tercih etmiştim. O yıl Mülkiye Mektebinin teşkilatı değişti. Üç yıl idadi kısmı, iki yıl yüksek kısım
oldu. Yüksek kısmın birinci sınıfına geçtiğim zaman babam ölmüş ve
evimiz de yanmıştı. Dişimi sıkıp Mülkiyeyi bitirebilirdim, ama o yıl Sivil Baytar Mektebi kurulmuştu. Bu mektebe girmeyi gençleri teşvik için
olacak, mezunlarına 800 kuruş maaş verileceği vaat ediliyordu. Mülkiyeden çıkanlara bundan daha az maaş verilirdi. Birkaç arkadaşla beraber bu mektebi tercih ettik ve oraya kaydolduk.”
Kuntay (1986)’a göre, Mehmed Âkif, sivil veteriner okulunda, birçoğu
doktor olan hocalarından etkilenerek okulun ders ve laboratuvarlarına büyük
istek ve coşkuyla devam etmiştir. Mehmed Âkif ’in öğrenciliğinin son yılında,
Paris’ten yurda dönen Dr. Rıfat Hüsamettin Paşa2 Halkalı Ziraat ve Veteriner
Okulunda ilk kez mikrop bilimi (bakteriyoloji) dersini vermeye başlamıştır
(Dinçer, 2011). Mehmed Âkif, bu yeni bilimsel gelişmeyi Dr. Rıfat Hüsamettin’in bizzat kendisinden öğrenmiştir. Mehmed Âkif, hocasından Louis Pas2

Dr. Rıfat Hüsamettin Paşa (1863-1922), Pasteur Enstitüsü’nde iki yıl çalışmış, yurda döndüğünde Tıp
ve Veteriner Okullarında öğretim üyesi olarak görevlendirilmiştir.
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teur’ün mikrop bilimini ve bazı insani değerlerini de öğrenme fırsatı bulmuştur. Bilim tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Pasteur, fermantasyon
(mayalanma) tekniğini, kuduz, şarbon ve tavuk kolerası aşılarını keşfeden,
spontan generasyon teorisini çürüten, tıp ve veteriner bilimlerinde çığır açan
bir bilim insanıdır (Gerald, 2014). Kuntay (1986), Pasteur’ün Hristiyan olduğunu, ancak Mehmed Âkif ’in onun adını söylerken gözlerinin büyüdüğünü ve
sesinin değiştiğini aktarmaktadır:
“Bana, Pasteur’ün resmini gösterir:
“Bu ne ilahi yüzdür” der, öperdi. Sonra acı acı gülümser, ilave ederdi:
“Mu’tekid de” (İnançlı da)
Erişirgil (1986: 20), baytar dairesi işleri kâtibi iken bir sohbette, Mehmed
Âkif ’in ona “Okur yazar bir Müslüman genci eğer Pasteur’ü bilmezse ayıptır”
dediğini ve Mehmed Âkif ’in:
“Bizim hocalarımızdan biri Doktor Rıfat Hüsameddin Beydi, şimdi
paşadır. Bu mübarek hoca Fransa’da okumuştur. Baytar Mektebinde
hocalığa başladığı zaman bize Pasteur’ü anlatmıştı. Pasteur ne büyük
adammış Yarabbi! Onun nasıl bütün insanları seven kalbi, kiliseye giderek İsa önünde eğilirken ne büyük imanı vardı! Zaten onda bu iman
olmasaydı, insan sevgisi de olmazdı ya…” dediğini nakletmiştir.
Manevi bir evden yetişen Mehmed Âkif bu müspet (pozitif) bilimli okulun artık bütün maneviyatıyla içinde olup, kimya laboratuvarından çıkıp botanik laboratuvarlarına girmekte, toprağın altını ve üstünü okumakta, yerden
bıkınca meteorolojik gözlemlerin yapıldığı rasathaneye (Çeşme, 2014) tırmanmaktadır. Mehmed Âkif ’i Halkalı’nın tahta mihrablı camisine gitmek için ne
imam Mehmet Efendi ne de laboratuvarına koşmak için Dr. Rıfat Hüsamettin
hiç zorlamadılar. Bu okul, Mehmed Âkif ’in sağlam bir dini bilgi ve imanla, pozitif bilimin muhteşem bir uyumunu sağlayan fikir ve karakter yapısını oluşturmuştur (Kuntay, 1986).
Halkalı Veteriner Okulunun dersleri ve eğitimi çok disiplinli bir şekilde
sürdürülmekteydi. Öğrencilerin çoğu Mehmed Âkif gibi babasız ve fakir ai346
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lelerin çocuklarıydı. Bu çocukların okulda başlayan dostlukları ömürlerinin
sonuna kadar sürmüştür. Fazlı3, Ali Rıza4 ve Hasan5 bu dostlarından sadece
birkaçıydı. Mehmed Âkif ’in “Doru” adında, Halkalı Veteriner Okulunun harasında bulunan bir dostu daha vardı. Bu hırçın ata Mehmed Âkif ’ten başkası
binemiyor, Mehmed Âkif “Onu sadece ben ram ediyorum” diyordu (Kuntay,
1986).
Mehmed Âkif ’in, Halkalı Baytar Okulunun son iki yılında şiire olan ilgisi daha da artmıştır. Okul müdürü Mehmet Ali Bey, edebiyata meraklıdır
ve Mehmed Âkif ’in içindeki bu yeni yangını körüklemiştir. Mehmet Ali Bey,
Mehmed Âkif ’in gazellerine her gün şaşmakta, Mehmed Âkif ’in şairliği de her
gün artmaktaydı. Mehmed Âkif ’in 28 Aralık 1893’te “Hazine-i Fünûn” adlı
dergide yedi beyitlik bir gazeli yayınlanmıştır. Bu gazel, Mehmed Âkif ’in bilinen ilk basılı eseridir (Kop, 2017).
Mehmed Âkif, Halkalı Baytar Mektebinde öğrenci iken, bir konuşma yapmıştır. Birinci senenin sonunda, “İlm-i Emraz-ı Umumiye” (Genel Hastalıklar
İlmi) sınavlarının başlayacağı zaman okul müdürü Mehmet Ali Bey ve Mehmed Âkif sırayla konuşma yapmışlar ve bu konuşmalar o dönemki Sabah gazetesinde yayınlanmıştır. Mehmed Âkif ’e bu konuşma birinci dönem sonunda
yapılan sınavlarda en yüksek notları alması dolayısıyla yaptırılmıştır. Mehmed
Âkif ’in okulun daha ilk döneminde birinci olması ve bundan dolayı konuşmasının bir gazetede yayımlanmış olması önem taşımaktadır (Gözeller, 2012).
Okul müdürü Mehmet Ali Bey konuşmasında, okulun kuruluş sebebini,
zaman zaman devletin zarara uğramasına yol açan ve insan hayatını tehdit
eden hayvan hastalıklarını ortaya çıktığı yerde yok ederek salgına dönüşmesini önleyecek “erbab-ı fennin teksiri” olarak açıklamıştır. Mektebin yönetim ve
eğitim kadrosunun kısa sürede veteriner hekimlik ilmiyle ilgili üç bin sayfadan fazla tercüme yaptığını söyleyen Mehmet Ali Bey’e göre, bu büyük başarı
ve birazdan imtihana girecek öğrencilerin kazandığı bilgiler, belirlenen hedefe
ulaşacağını göstermektedir (Gözeller, 2012).

3
4
5

Ziraat Enstitüleri Umum Kâtibi ve Baytar Fakültesinde profesör.
Baytar Umum Müdürü.
Edirne Baytar Müfettişi.
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Sabah’ın 15 Haziran 1892 tarihli nüshasında yayımlanan haber şöyledir:
“Dünkü sayımızda yazıldığı gibi Padişahımızın seçkin devrinin güzel
eserlerinden olan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinin Baytarlık Bölümü birinci sene öğrencilerinin Genel Hastalıklar Dersleri sınavları,
Padişahın iradesiyle bulunması gereken gözetmen öğretmenler tarafından evvelki cumartesi günü yapılmış ve sınava başlandığı sırada bu
okulun müdürü Mehmet Ali Bey tarafından aşağıya alınan bir konuşma yapıldıktan sonra da öğrencilerden Âkif Efendi de arkadaşlarına
hitaben aşağıdaki yazıyı okumuştur. Gözetmenler, sınavın mükemmel
bir surette yapılmasıyla öğrencilerin bir senelik bilimsel çalışmalarının
cidden takdire layık görüldüğünü teşekkür makamında söyledikten
sonra ilmin koruyucusu Padişah hazretlerinin ömür ve başarılarının
artması için yapılan dua, tek dil ve tek yürek olarak Allah’ın huzuruna
yükselmiştir.”
Öğrencilerden Mehmed Âkif ’in konuşması (Fotoğraf 3):
“Muhterem arkadaşlarım!
Girmekle mutlu olduğumuz şu Baytarlık mesleğinin nicelik ve değerinin yüceliği hakkında uzun uzadıya konuşma yapmaya gerek görmüyorum. Çünkü her birimiz o bilimin tahsilinden zevk aldığımız için bu
konudaki sözlerim gereksizlik derecesine iner. Bilimin yüce kapılarının
herkese açık, öğretimin her bakımdan mükemmel olduğu şu ilerleme
devrinde yükselmek isteyenler her zaman başarılarıyla övünebilmektedirler. Çünkü çağımızda hiçbir kimse yoktur ki gayret gösterdiği hâlde
kavuşmaya heves eylediği bilim ve erdeme ulaşamasın. İşte hükümdarca yüksek görüşüne göre Baytarlık mesleğine büyük önem verdiği bilinen Padişah efendimizin vatan evladına bir lütfu bulunan şu Üniversite’yi, yukarıda söylediğim sözlere yeteri derecede delil olarak gösteririm.
Bugünde de, baytarlığın esası ve hastalıkların teşhisinin aracı bulunan
“Ehil Hayvanların Genel Hastalıkları İlmi” dersine bir seneden beri
yaptığımız mesai ve çalışmanın meyvelerini devşirmekle ayrıca mutlu
oluyoruz. İmtihanımıza teşrif ile bizleri onurlandıran mümeyyizlerimi348
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ze (gözetmen), müdür ve öğretmen efendilerimize tekrar tekrar teşekkürleri takdim eder ve Cenabıhak ilmin koruyucusu Padişah efendimiz
hazretlerinin ömürlerini uzatsın duasıyla konuşmamı sonlandırırım.”
(Sabah gazetesi, 1892: 2).
Tercüman-ı Hakikat gazetesinin (1892) bir haberinde (Fotoğraf 4), Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinin ziraat kısmının resmî açılış töreninde, bir yıl
önce (1891) baytar talebesi olarak gelip üçüncü sınıfı okumuş olan 19 öğrenciden çok iyi derecede not alan Mehmed Âkif ve arkadaşları Yusuf ve Agop
efendilere ödül verildiği bildirilmiştir.
Veteriner Hekimlik Dönemi
Mehmed Âkif, Halkalı Ziraat ve Baytar ve Mektebinden 22 Aralık 1893’te
mezun olmuştur. Mehmed Âkif, 26 Aralık 1893 tarihinde Orman, Ma’âdin ve
Ziraat Nezareti Islahat-ı Hayvaniye ve Umûr-ı Baytariye (Orman, Maden ve
Ziraat Bakanlığı Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı) adındaki beşinci şube memurluğuna tayin edilmiştir. Birkaç ay sonra aynı bölümün Baytar Müfettiş yardımcılığına sınıf arkadaşı Simon ile beraber getirilmiştir (Fotoğraf 5). İlerleyen
dönemlerde Mehmed Âkif, Veteriner İşleri Müdür Yardımcılığına 7 Eylül 1909
tarihinde terfi ettirilmiştir (Sinmez & Yaşar, 2011).
Mehmed Âkif, 20 yıl hizmet verdiği Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığındaki görevleri sırasında birçok seyahat yapmıştır. Başta Rumeli, Arnavutluk,
Anadolu ve Arabistan’da hayvan alımı ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları altında veteriner hizmetlerinde bulunmuş ve mesleği gereği
köylülerle sıkı temaslar kurmuştur (Düzdağ, 1997).
Bilgegil (1971)’in yayınladığı Sicil-i Ahval kayıtlarına göre, bu görevlerin
bir kısmını 1893-1896 yılları arasında baytar müfettişi olarak Edirne’de yürütmüştür. Mehmed Âkif ’in Edirne’de çalıştığı zamanları Edirne Milletvekili
Şeref Aykut şöyle aktarmaktadır: “Benim bir hurde beygirim vardı. Âkif bunun
üzerine meşhur kıl heybesini atarak biner, köy köy gezerdi. Türk köylerinden
topladığı bin bir destanı içli ve duygulu gönlünden taşarak anlatırdı” (Kuntay,
1986: 170).
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Mehmed Âkif, Edirne’deki görevinden sonra orduya alınacak atları seçmek için oluşturulan bir heyetle birlikte Adana, Halep ve Şam vilayetlerine
gitmiştir. Bu görevleri sırasında halkı yakından tanıma fırsatı bulmuş, halkın
sosyal ve ekonomik durumunu, sıkıntı ve dertlerini yerinde görme imkânına
sahip olmuştur (Kuntay, 1986). Mehmed Âkif, mezuniyetinden bir yıl sonra
adı değişen Halkalı Yüksek Ziraat Okulunda Resmî Yazışma Kuralları dersi hocalığına 17 Ekim 1906 tarihinde atanmıştır. 25 Ağustos 1907’de Çiftlik
Makinist Mektebinde Türkçe öğretmenliğine, 11 Kasım 1908’de Dârü’l Fünûn
Edebiyat Fakültesine Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak tayin edilmiştir. Aynı
dönemde Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’nin Zabıta-i Sıhhiye (Sağlık Zabıtası),
Kitabet-i Resmiye (Resmî Yazışma Kuralları), Kitabet-i Baytariye (Veteriner
Hekimlik Yazışma Kuralları), Hukuk-u Ticariye (Ticaret Hukuku) ve Kanun-u
Tıp (Tıp Mevzuatı) derslerinin hocalığını da yürütmesi istenmiş ancak Mehmed Âkif, vazifelerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevleri kabul etmemiştir
(Çantay, 1966). Mehmed Âkif, Anadolu’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bağlı
Şehzadebaşı İlmiye Mahfelinde Arap Edebiyatı dersini (Toprakçı & Baysülen,
2017), Kahire’de 1925-1936 yılları arasında Câmiu’l-Mısriyye Üniversitesinde
Türk Dili ve Edebiyatı dersini vermiştir. Böylece yurt içinde halkın ikinci bir
dil öğrenmesine, yurt dışında ise Türk dilinin öğretilmesine hizmet etmiştir
(Okay & Düzdağ, 2003; Özgen, 2013).
Mehmed Âkif, yirmi yıl hizmet ettiği Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığında dönemin Veteriner İşleri Müdürü Abdullah Bey6 tarafından 1913 yılı
başında Mısır’a iki aylık süreyle görevlendirilmiştir. İstanbul’da hiç eksik olmayan sığır vebasına, Sultanahmet’teki Bakteriyolojihane-i Baytari kurumunda
yürütülen üretim faaliyetlerinin yol açtığı iddia edilmiş ve şehir içi bulaşmaların önlenmesi amacıyla kurumun Pendik’e taşınmasına karar verilmiştir. Binanın temeli Pendik’te 1910 yılında atılmış fakat Balkan Harbi sırasında yapımı
durdurulmuştur. Bu süreçte kurumun başka yerde inşasından kazanç elde etmek için Orman, Maden ve Ziraat Bakanına baskılar yapılmış ve sonucunda kurumun Pendik’ten başka bir yerde inşaatına karar verilmiştir. Veteriner
İşleri Genel Müdürü Abdullah Bey bu karara itiraz etmiş, ancak bu duruşu,
6

Abdullah Bey, 1894’te Alfort Veteriner Okulundan (Fransa) mezun olan, Mülkiye Baytar Mektebinde
Emraz-ı Hariciye dersi hocalığı yapan bir aydındır.
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memuriyetinden azledilmesine sebep olmuştur. Mehmed Âkif, görev dönüşü
Abdullah Bey’in bakan tarafından haksız yere görevden alınmasıyla karşılaşınca 11 Mayıs 1913 tarihinde bakanlığa verdiği bir dilekçeyle istifa ederek
bakanlıkla ilişiğini kesmiştir (Erişirgil 1986: 170).
İstifa dilekçesi şöyledir:
“Orman, Ma’âdin ve Ziraat Nezaret-i Celilesi’ne”
Umur-ı Baytariye Müdiri Abdullah Efendi’nin yerden göğe kadar haklı
olduğu Bakteriyolojihane meselesinden dolayı azli üzerine acizleri de
memuriyetimden suret-i kat’iyede istifa ediyorum…
Umur-ı Baytar Müdür Muavini Mehmed Âkif
Bakan, Mehmed Âkif ’in dostları ile istifasını geri alması ricasında bulunmuş ancak Mehmed Âkif “Müessesenin yeri uygundur, adam kayırmak, başkasının yerini alıp onu zengin etmek için iltimas yapılmak istenmektedir. Göz göre
göre milletin parasının heba olmasına iştirak edemem. Bu benim mesleğime ve
ahlakıma uymaz” diyerek reddetmiştir. Mehmed Âkif ’in meslektaşları onun
genel müdürlüğe talip olmasını istemişler fakat Mehmed Âkif, “Arkama küfe
koyun, meslek için götürürüm, fakat beni Nazır karşısına çıkaracak vazife teklif
etmeyin” diyerek bu teklifi reddetmiştir (Erişirgil, 1986: 169).
Mehmed Âkif ’in, mesleği ve meslektaşlarına son derece bağlıyken mesleğinden ve memuriyetten ayrılış nedeni, mesleğine ya da meslektaşlarına
küskünlüğü değil; haksızlığa tahammül edemeyen kişiliğidir (Dinçer, 2011).
Erişirgil (1986)’e göre, Mehmed Âkif Edebiyat Fakültesine atanmasından dört
yıl sonra arkadaşı Felsefe Profesörü Ferit Bey7’in fakülteden kadro dışı bırakılması nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Mehmed Âkif, Ziraat Bakanlığındaki memuriyetinden ve Darülfünun hocalığından hep aynı haksızlığa tepki
olarak istifa etmiştir (Çantay, 1966). Bu istifalardan sonra artık resmî iş olarak
üzerinde sadece Halkalı Ziraat Mektebindeki Kitabet-i Resmiye dersi hocalığı
kalmıştır (Erişirgil, 1986).
7

Ferit Kam (1864-1944), eski şiir ve düzyazı türlerinin anlaşılması ve çözülmesi derslerini veren bilim
insanıdır. Darülfünun ve Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde dersler vermiştir.
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Mehmed Âkif istifa ettikten sonra 18 Aralık 1913 tarihinde “Zabıta-i Sıhhıye-i Hayvaniye Kanunu Muvakkati” (Geçici Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu)
yürürlüğe girmiştir. Mehmed Âkif, kanuna hazırlık safhasında oluşturulan
komisyona Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış, yirmi yıllık meslek tecrübesiyle taslağın kanunlaşma sürecinde bizzat rol almıştır. Bu yasada, kanun
hükümlerinde yer alan salgın hastalıklar belirlenmiş, itlaf, tazminat, ihbar ve
saklama konuları detaylı olarak anlatılmış, ayrıca hayvan pazarı, panayırı ve
mezbahalarda alınması gereken sağlık önlemlerine ve uygulanacak cezalara
yer verilmiştir (Melikoğlu Gölcü & Osmanağaoğlu, 2011). Bu Kanun Cumhuriyetin hayvancılık konusundaki en temel kanunlarından biri olan 1234 sayılı
“Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu” 1928’de yürürlüğe girinceye kadar, 15 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır (Dinçer, 2011).
Erişirgil (1986, 34)’e göre, Mehmed Âkif veteriner hekimlik mesleğinin
“Hayvanların sıhhatini koruma, tedavi eyleme ve iyileştirme imkânlarını köylüye öğretmenin memlekete yapılacak değerli hizmetlerden” olduğunu bildirmektedir. Veteriner hekimliği tarihçisi Bekman (1940)’a göre, Mehmed Âkif, yüksek tahsilinin kendisine tanıdığı unvan olan baytarlığa çok önem vermektedir.
Mehmed Âkif ’in meslek aşkını ve özlemini en veciz şekilde ifade ettiği dizeleri
Köse İmam ile konuşmasında görülmektedir:
“Kimi bid’atçi diyor. Duyduğum ancak bunlar.
-Daha var mıydı, İmam?
-Var ya, unuttum. Baytar
-Keşke baytarlık edeydim…
-Yine et mümkünse.
-Yapamam.
-Belki yapardın be…
-Unuttum be Köse.
“Keşke zihninde kalaymış, ne kadar lazımmış.
Beni dinler misin evlat? Gene kabilse çalış:
Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar,
Bize insan hekiminden daha lazım baytar” (Ersoy, 2008: 380).
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Türk veteriner hekimliğinin önemini çok iyi anlatan bu dizeler Türkiye’de
hayvancılığa verilmesi gereken değeri hatırlatması dolayısıyla önemlidir. Türk
veteriner hekimliği laboratuvarlarda ve enstitülerde mikrobiyoloji alanında
yüksek ve mütevazı hizmetleriyle, insan ve hayvanların ortak hastalıklarına
karşı verdikleri araştırmalarla, mezbahalardaki çalışmaları ile yalnız ekonomik hayatımızda değil, aynı zamanda insanların sağlıklarını korumak yolunda
ciddi müspet değerlere yükselmektedir. Ayrıca Türk köylüsünün yanında olan,
onun her türlü derdini yakından takip eden Türk veteriner hekimlerinin yeri
çok büyüktür. Bu itibarla yüksek tahsil gören, pozitif bilimleri genel olarak
takip eden Türk veteriner hekimleri arasında Mehmed Âkif gibi millî duyguları şiirlerinde hisseden ve yaşatan eşsiz bir şahsiyetin çıkması pek doğal ve
her daim mümkündür. Eğer Mehmed Âkif veteriner hekimliğin gerektirdiği
vazifeleri yerine getirmek için “Türk köylerinde dolaşmasaydı, Türkün yüksek cevherini, asil özünü yerinde ve içinde tetkik etmeseydi ne bir İstiklâl Marşı
yazabilir ne de Çanakkale şiirini doğurabilirdi”. Bu bağlamda veteriner hekim
Mehmed Âkif, şair Mehmed Âkif ’e “yükseklik vasfını” kazandıran bir değer
olmuştur (Uygur, 1937).
Mehmed Âkif ’in dostlarına özellikle meslektaşlarına karşı vefası ve sevgisi
çok yoğundur. Kuntay (1986), bu konudaki bir hatırasında, Mehmed Âkif ’in,
Halkalı Veteriner Okulunda birlikte okuduğu dostu Hasan ile ilerleyen yıllarda
kim önce ölürse, hayatta kalanın daha önce ölenin ailesine bakacağına dair
karşılıklı sözleştiklerini, İslimyeli Hasan Tahsin Bey’in Edirne Baytar Müfettişi olarak görev yaptığı sırada vefat etmesi nedeniyle (1910), Mehmed Âkif ’in
sözünde durarak Hasan’ın yetim üç çocuğunun (Cevdet, Süheyla, Bedia) bakımını üzerine aldığını ve bu çocuklardan Cevdet’in baytar mektebinde okurken
1914 yılında vefat etmesi üzerine Mehmed Âkif ’in çok üzülerek “Meslek-i ilmisindeki kudretinden, mesaisinden dolayı henüz on yedi yaşlarında iken heyeti
tahririyemiz arasına giren, ilmi, fenni makaleler yazmak suretiyle risalemize pek
kıymetli hizmetlerde, muavenetlerde bulunan zavallı Cevdeti, vaasefaki, pek çabuk elimizden kaçırdık, O, bize çok yazılar yazacaktı, O çocuk âlemi İslama çok
hizmetlerde bulunacaktı” (Düzdağ, 1997: 52, 53) dediğini bildirmiştir.
İstanbul’un işgali ile beraber Şefik Kolaylı idaresinde bugünkü adıyla İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü (Bakteriyolojihane-i Baytari)’nün
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bir bölümü serum öküzler ve aletleri de dâhil olmak üzere Eskişehir Sıcaksular’daki Hacı Ali Ağa’nın hanına taşınmıştır. Burada savaş boyunca ordunun
sığır vebası serumu ihtiyacını karşılamak amacıyla “Serum Darülistihzarı” kurularak serum üretimi gerçekleştirilmiştir (Soydan, 2011; Karagül, 2017). Enstitünün o zamanki müdür vekili olan Şefik Kolaylı, Yunanlılara karşı savaşan
Kuvayımilliye’ci birliklerin hayvanlarına yaptığı ameliyatlarla Mehmed Âkif ’in
çok ilgili olduğunu ve “Keşke memleketin şu buhranlı zamanında baytarlığımı
unutmamış olsaydım da atıl bir insan kalbini taşımasaydım” diye üzüldüğünü
ve enstitü hademeleriyle birlikte hayvanları yatırmak için uğraştığını bildirerek, Mehmed Âkif ’in mesleğine ne kadar düşkün olduğunu ifade etmiştir
(Dinçer, 2011: 175).
Mehmed Âkif ’in mesleğine karşı olan sevgi ve bağlılığı ömrünün sonuna
kadar sürmüştür. Mısır’da kaldığı zaman zarfında Pendik Bakteriyolojihane-i
Baytari Müdürü Şefik Kolaylı8’ya yazdığı mektuplarda, bakteriyolojihane hakkında bilgi ve fotoğraflar istemiş, genç veteriner hekimlerin mezuniyet sonrası
bu laboratuvarlarda mutlaka eğitim almalarının gerekliliğinden bahsetmiştir. Bunlardan 29 Nisan 1935 tarihli mektubunda, Mehmed Âkif, Kolaylı’dan
Umur-ı Baytariye Müdürü Ali Rıza Bey’in vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirmiş, meslek, meslektaşlar ve bakteriyolojihane hakkında haberler vermesini
istemiştir. Mesleki konulardaki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti belirtmiş, memleketimizin hayvan varlığı ve bilgili veteriner hekimler ile yükselmeye layık olduğuna işaret etmiştir. Bu mektuplardan birinde kendisindeki
insan ve tabiat sevgisinin baytar mektebi sıralarında mayalanmaya başladığını
da yazmıştır (Dinçer, 2011).
Dinçer (2011), Mehmed Âkif ’in, Şefik Kolaylı’ya yazdığı mektubunda,
okuldan mezun olan öğrencilerin bu laboratuvarlarda eğitim almalarının faydalı olacağını önermesinin, Mehmed Âkif ’in meslekten ayrı kaldığı dönemlerde bile mesleki eğitimle ilgilendiğini, günümüzde uygulanan staj ve mezuniyet
sonrası hizmet içi eğitimler düşünüldüğünde Mehmed Âkif ’in bu öngörüsünün doğruluğunun ve haklılığının daha iyi anlaşılacağını bildirmektedir. Buna
8

Şefik Kolaylı (1886-1976), Bakteriyolog, Pendik Bakteriyolojihane-i Baytari Müdürü (1924-1939),
Mehmed Âkif’in Mülkiye Baytar Mektebine yazdırdığı öğrencisi ve kadim dostu, ünlü şair ve neyzen
Tevfik Kolaylı’nın kardeşidir.
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binaen, Mehmed Âkif ’in her bir bireyin eğitim sürecine katılımını sağlayan,
ezbercilik yerine uygulamalı eğitim verilmesini tavsiye eden “İlerlemeci” eğitim akımında yer aldığı da söylenebilir (Toprakçı & Baysülen, 2017).
Mehmed Âkif, 26 Ağustos 1908’de “Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi” (Osmanlı Veteriner Bilimi Derneği) adıyla kurulan ilk veteriner derneğinin
kurucuları arasında yer alarak bu derneğin yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Bu dernek, hayvan hastalıklarının söndürülmesi,
hayvan ıslahı ve üretimi amacıyla kurulmuştur (Soydan, 2011). Derneğin kuruluşundan bir ay sonra on beş günde bir defa yayınlanan “Mecmua-i Fünun-u
Baytariye” (1908-1910) adlı bir dergi çıkmaya başlamıştır. Bu derginin yayın
kurulu üyeleri arasında Mehmed Âkif de vardır. Dergi, veteriner hekimlikle
ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalara, bilimsel araştırmalara, hayvancılık ve
halk sağlığı konularına yer veren ilk bilimsel nitelikli meslek dergisidir (Melikoğlu Gölcü & Osmanağaoğlu, 2012).
28 Şubat 1911’de İstanbul’da Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Mezunin
Cemiyeti (Yüksek Veteriner Okulu Mezunları Derneği), 1908’de kurulan Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi adlı derneğin devamı olarak kuruluşunu
gerçekleştirmiş, dernek faaliyetlerine 17 Haziran 1914’e kadar devam etmiştir (Bekman, 1940). Bu derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevi Mehmed
Âkif ’e verilmiştir. Bu derneğin yayın organı olan “Risale-i Fenn-i Baytari” (Veteriner Bilimi Dergisi) Mehmed Âkif, Cafer Fahri ve Civani Bey tarafından
çıkarılmıştır (Dinçer, 2011).
Mehmed Âkif, “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası” adında yayın
hayatına giren bilimsel derginin ilk sayısında (Mart/Nisan 1917) okulun yeri,
yapıları ve tarihçesini anlatan bir yazı kaleme almıştır (Ersoy, 1917). Mehmed
Âkif, Halkalı Ziraat Mektebinde okutulmak üzere Mikail Çilingiryan ile birlikte Zeytin Ağacı (L’Olivier) isimli Fransızca, İtalyanca ve Türkçe kitap ve makalelerden tercüme yoluyla hazırladıkları derleme niteliğinde bir ders kitabı da
yazmıştır. Kitapta, Anadolu kültüründe bin yıllardır farklı tüketim ve kullanım
alanları bulunan zeytinin tarihçesi, türleri, üretimi, aşılanması, budanması,
gübrelenmesi, sulanması, toplanması, yetiştiriciliği, zeytin ağacı hastalıkları,
haşeratları ve zarar veren etkenler hakkında bilgiler verilmiştir (Ersoy & Çilingiryan, 2020).
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Çantay (1966, 38, 39) veteriner hekimliği eğitiminin Mehmed Âkif üzerindeki katkısını “Baytar Mektebinden çok dolgun ve olgun fen bilgileriyle çıkan
üstad, resmî ve hususi meşgaleleri, zamanında da boş durmadı. Şarkın ve garbın
içtimai, edebi, fenni ilimlerini, cereyanlarını tetkik ve tetebbu etti. Mesela, Fatih
Camii, Süleymaniye Kürsüsü, Fatih Kürsüsü ne kadar, Âlimanedir. O, bu ve diğer bütün eserlerinde ilmin, fennin en mu’dil ve en ince bahislerini şiir ve san’atla
çok mahirane işlemiştir” sözüyle ifade etmiştir. Bu satırlarda Mehmed Âkif ’in
almış olduğu veteriner hekimlik biliminin şiirlerine olan etkisi apaçık bir dille
ifade edilmiştir.
Mehmed Âkif, hem laik hem de dinî bir eğitim almıştır; laik eğitimi Mülkiye Baytar Mektebi eğitimine, dinî eğitimi ise babasına borçludur. Mehmed
Âkif, bu iki eğitim sayesinde Doğu ve Batı kültür ve medeniyetini yakından
tanıma imkânı bulmuştur. O, laik-modern veteriner hekimliği eğitimi sayesinde, iyi bir gözlemci olmuş ve gezdiği yerleri bir bilim insanı mantığıyla incelemiştir. Onun karşılaştırma temelli yaklaşımını veteriner hekimliği eğitimine
bağlamakta olasıdır (Aydın, 2012).
Mehmed Âkif ’in, iki meslek büyüğüne karşı da sevgi ve hürmeti olmuştur.
Bunlar Baytar Miralayı Mehmet Ali Bey ve Baytar Miralayı İbrahim Bey’dir.
Mehmet Ali Bey “Vasıta-i Servet” ve “Mecmua-i Fünun-u Baytariye” adlı dergileri çıkaran, ilk sivil veteriner okulunu ve sivil veteriner teşkilatını kurarak
müdürlük görevini üstlenen, ilk veteriner hekimlik derneğini kuran ve bütün
bu faaliyetlerde Mehmed Âkif ’e hocalık ve müdürlük yapan kişidir. İbrahim
Bey ise Türk veteriner tarihinde “İcmâl-i Baytarî” (1890) adlı eseri ile tanınan Adana, Halep ve Şam’daki görevlerinde Mehmed Âkif ile birlikteki heyetin
başkanı olan kişidir (Kuntay, 1986). Mehmed Âkif, İbrahim Bey’den Adana’da
Fransızca ve Rus dillerini öğrenmiştir. Mehmed Âkif, İbrahim Bey’deki aydın
özelliklerini şöyle sıralamaktadır: “Şark’ın ve Garb’ın ilmi ve fenni güzelliklerini
kendinde toplamak, irfan, fazilet ve hayat tecrübesine sahip olmak, birkaç yabancı dil bilmek, alçakgönüllü ve bilgili olmak” (Şenler, 2011). Mehmed Âkif,
“Avrupa’ya takılıp memleketinin toprağına iğreti basanı ve kaşlarına kadar
Şark’a batarak, gözü Avrupa’yı görmeyen” iki tip kişiliği sevmemektedir. Kuntay
(1986: 240), Mehmed Âkif ’in Doğu-Batı adamı olan İbrahim Bey’e olan sevgisini “Bu ihtiyar miralayın seciye kuvvetine ve kafa kıymetine âşıktı” sözleriyle
ifade etmiştir.
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Mehmed Âkif, İbrahim Bey’e Şam’dan gönderdiği taahhütlü mektupta:
“O simayı safın, o parlak nigâhın,
O tavrın, o güftar-ı irfan penâhın,
Hüda şahit olsun gözümden çekilmez,
Bu avare dil “yar”der başka bilmez.”
Demek, görünmeyeceksin ilel-ebed bana sen,
Demek, uzaktasın ey yâr-ı mihriban benden!
Hayâta sen beni rabteylemiş iken, şimdi
Aceb nasıl yaşarım, söyle, âh sensiz ben?” diyecektir. (Ersoy, 2008: 90)
İbrahim Bey öldüğü zaman, Mehmed Âkif onu bir türlü unutamamıştır.
Her defasında İbrahim Bey için “tek adamlardan biri” demiştir. Kuntay (1986:
241), Mehmed Âkif ’e İbrahim Bey’e neden bu kadar hayranlık duyuyorsunuz
diye sorduğunda: “Biliyor musun sen? dedi; İbrahim Bey’in oğlu Lütfü’yü ben
tam yedi sene öz oğlu sandım. Üvey çocuğuna bu kadar şefkatli olan adam gördün mü sen?” cevabını vermiştir.
Mehmed Âkif, arkadaşı Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine 1926-1936
yılları arasında Mısır’a gitmiş ve ömrünün son on yılını burada geçirmiştir. Bu
dönemde kızı Suat Hanım ve damadı Veteriner Binbaşı Ahmet Bey’e (Fotoğraf
6) 1 Mart 1928 ve sonuncusu 23 Mart 1936 tarihini taşıyan mektuplar yazmıştır. Mehmed Âkif, 22 Eylül 1930 tarihli mektubunda, damadı Ahmet Bey’e sıtmadan korunmak için önlemler almalarını tavsiye etmekte, üzüm şırasının bu
hususta iyi geleceğini önermektedir. Bu mektupta, Ahmet Bey’e tavuk ve inek
yetiştiriciliğine devam edip etmediğini de sormaktadır (Özalp, 2011). Haziran
1932 tarihli mektubunda Ahmet Bey’e, yurdun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bir olduğunu ve her tarafında hizmet edilmesi gerektiğini ve
bu bilinçle uzak yakın, soğuk sıcak demeden çalışılması gerektiğini yazmıştır
(Özalp, 2011).
Mehmed Âkif, 1933 tarihli mektubunda Ahmet Bey’in aldığı atı tebrik
etmekte ve resmini yollamasını rica etmektedir (Özalp, 2011). Şubat 1934 tarihli mektubunda Ahmet Bey’e; yakında terfi etmesini tebrik edeceğini, tam
bir ciddiyet ve hedef dairesinde görevinize devam ettikçe terfi ve ilerlemelerin
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birbirini takip edeceğini söylemiştir. Mektupta Mehmed Âkif, Ahmet Bey’in
kısrağını görmeden âşık olduğunu bildirmiş, damadının kurduğu çiftlikte bu
kısrağı iyi bir şekilde yetiştirmesini ve bir inek ya da sütlü iki keçi almasının da
faydalı olacağını belirtmiştir (Özalp, 2011).
Mehmed Âkif, Ahmet Bey’e yazdığı diğer bir mektupta (1933-1936?), kısrağın adını değiştirmemelerini, doğacak taya kendisinin bulduğu üç isimden
birinin verilmesini istemektedir. Bol süt bulup yoğurt yapıyor musunuz diye
sormaktadır. Mektupta, Baytar Mektebinin9 Ankara’ya nakledildiğini, eğitim
kadrosundan Hayvanat Muallimi Giritli İsmail Hakkı Bey’in İstanbul’da bırakıldığından bahsetmektedir. Bakteriyolojihane-i Baytari’nin kaldığından ya da
gittiğinden haberinin olmadığını bildirmektedir. Mehmed Âkif, Ahmet Bey’e,
Baytarî Mecmua10 adındaki mesleki derginin yayın hayatına devam edip etmediğini sormakta, veteriner hekimlikle ilgili yeni kitapların basılıp basılmadığını, Avrupa’da çıkan dergilerden istifade edilip edilmediğini ve bu konularda kendisine bilgi verilmesi hâlinde çok memnun olacağını ifade etmiştir
(Özalp, 2011).
Mehmed Âkif, kızı Suat Hanım’a yazdığı bir mektubunda, Milas’ta sıtma
(malarya) hastalığının durumunu sormuş, hastalıktan korunmak için torunu
Ferda Kadın’a ve kızı ile damadına kinin11 yutmasını tavsiye etmiştir (Özalp,
2011). Bir diğer mektubunda hanımının göğsünün tuttuğunu, parmaklarında
dolama (panaris) gibi şişkinlikler oluştuğunu, doktora gittiklerini ve ilaç tedavileriyle (kuvvet şırıngası) iyileştiğinden bahsetmektedir. Mektupta tavuk ve
inek yetiştiriyor musunuz diye sormakta, kurt yavrusunun (köpek) gelişimi
hakkında bilgiler istemektedir (Özalp, 2011). Diğer bir mektupta, kızına ine-

9

Askerî ve sivil veteriner okulları Baytar Mekteb-i Âlisi (Selimiye) çatısı altında 1921 yılında İstanbul’da
birleştirilmiş, buradan Ankara’da inşaatına başlanan Yüksek Ziraat Enstitüsü binalarına 1933 yılında
nakledilmiştir. Bu okul, Ankara’da Baytar Fakültesi adıyla eğitim-öğretime devam etmiştir.
10 Baytarî Mecmua (Revue Vétérinaire de Stamboul), Cumhuriyet Dönemi’nde veteriner hekimliği
üzerine yayımlanan ilk dergi olup, 1923-1933 yılları arasında yayın hayatına aralıksız devam etmiştir.
Derginin yayımlanmasında, hayvan hastalıklarının önlenmesi, veteriner hekimliği ve hayvancılığın
geliştirilmesi öngörülmüştür. Dergi, her ikisi de İstanbul’da faaliyet gösteren Baytar Mekteb-i Âlisi ile
Bakteriyolojihane-i Baytarî çalışanlarından oluşan heyetin katkılarıyla yayımlanmıştır.
11 Kinin (analogları klorokin ve hidroksiklorokin) sıtmadan korunmak ve sıtma sporozoitlerinin vücutta
tutunmalarını engellemek amacıyla kullanılan bir alkoloittir.
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ğin pek güzel bir hayvan olduğunu, ilerde yavrusunu da seveceklerini, sütsüz
ineklerinin yerine sütlü bir inek almalarını tavsiye etmektedir (Özalp, 2011).
Nisan 1934 tarihli diğer bir mektupta Suat Hanım’a süt içmesini, hazımsızlık durumunda yoğurt yemesini ve ayran içmesini tavsiye etmektedir (Özalp,
2011). Kasım 1935 tarihli mektubunda kızına Ahmet Bey’in terfisinden dolayı
çok sevinçli olduklarını bildirmiştir. Mektupta kısrağın ne âlemde olduğunu
ve koşturup koşturmadıklarını sormaktadır (Özalp, 2011). Mart 1936 tarihli
mektubunda, Ahmet Bey’in gönderdiği at resmine (Fotoğraf 7) binaen kısrağın çok güzel olduğunu, bakımının yerinde olduğunu, Arap kısrağı için bir
metre elli üç santimetrenin yüksek bir boy olduğunu bildirmektedir (Özalp,
2011). Bir diğer mektubunda, kızına oralarda bülbül sesleri geliyor mu diye
sormuş, Mısır’da mübarek bülbül sesine hasret kaldıklarını ve bülbülsüz bahardan zevk almadıklarını yazmıştır. Mektupta, kızına kısraklarının yaramaz
olup olmadığını, çocuklara alışıp alışmadığını sorarak, kısrağı görmeden de
âşık olduğunu belirtmektedir. Aynı mektupta, doğacak tayın adının donuna/
rengine göre verilmesini; al veya doru ise “şafak”, kır ise “fecir”, yağızsa “fellah”
isimlerinin verilmesini tavsiye etmektedir. Kızına yoğurt yiyor musunuz diye
soran Mehmed Âkif, bol bol ayran içmenin çok faydasının görüleceğini ve ihmal edilmemesini yazmıştır (Özalp, 2011). Kızına yazdığı başka bir mektupta,
tavuk beslemelerinin çok iyi olduğunu ve torunu Ferda’ya taze yumurta yedirmesini tavsiye etmiştir (Özalp, 2011).
Mehmed Âkif ’in veteriner hekim olarak uluslararası düzeyde tanıtılmasının ölümünün 20. yıl dönümüne rastladığı; PTT Genel Müdürlüğünün 1956’da
Mehmed Âkif ’in fotoğrafı üzerinde İstiklâl Marşı’ndan birer mısra bulunan
üç seri pul çıkardığı (Fotoğraf 8); bu pulların Alman Hoechst İlaç Firmasının
“The Blue Book: for the veterinary profession” adlı bilimsel dergisinin (19601982) 1971 yılı sayısında yer aldığı ve Mehmed Âkif Ersoy’un biyografisine yer
verildiği, bu sayıda ismi geçen Pasteur, Koch, E.V. Behring, Erlich, Roux, Marex, Cruz, Calmette, Henle, Ramon gibi dünyaca ünlü bilim insanları arasında
Mehmed Âkif ’in de yer aldığı bildirilmektedir (Dinçer, 2011). Bu gelişmelerin
Mehmed Âkif ’in uluslararası otoritelerce bilim insanı olarak tanınması açısından değerli olduğu ileri sürülebilir.

359

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Safahat’ta Veteriner Hekimliğin Bilimsel İzdüşümü
Mehmed Âkif, döneminin sosyal, kültürel, ekonomik ve dini konularını içeren şiirlerini kitaplaştırdığı Safahat’ta halkın sorunlarını, sıkıntılarını ve
karanlıktan aydınlığa çıkabilmenin yollarını güçlü ve güzel şiirleri ile dile getirmiştir. Çağdaşları olan fikir ve sanat adamları içinde bilime en fazla önem
veren, geri kalmışlığın acısını en çok dile getiren ve bu konularda çözümler
üreten bir şair ve düşünürdür. Bu duyarlılığın ve bilincin arkasında, şüphesiz
Mehmed Âkif ’in aydın kişiliği yer almaktadır (Yıldırım & Yıldırım, 2015).
Safahat’ın altıncı kitabı olan “Asım”, insan ve toplumla ilgili sorunların ve
çözüm önerilerinin ele alındığı bölümlerden oluşmaktadır. Eserde, Asım’ın,
“maddenin kudret-i zerriyesi” ilmini tüm Müslümanlar adına öğrenmek ve
eğitimini tamamlamak üzere arkadaşlarıyla beraber Almanya’ya gitmeye karar
vermesinden bahsedilmiştir (Ayata, 2014). Mehmed Âkif, bir yazısında “Batı
karşısında maddeten ve mânen sefalete düşmemek için onların seviyesine yükselmek, elde etmeye çalıştıkları, geleceğin ilmi sayılan atomu da öğrenmek gerekir” demiştir (Gür, 2007, 417). Mehmed Âkif, geleceğin bilimini müthiş olarak
tanımlayarak, maddenin en küçük yapı taşı olan atomu öğrenmenin gerekliliği
ve değeri hakkında şu ifadelere yer vermiştir:
“Yarının ilmi nedir, hâlbuki gayet müthiş:
Maddenin kudret-i zerriyyesi uğraştı iş.
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek
Sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek.
Ona yükseldi mi, artık değişir ruy-i zemin;
Çünkü bir damla kömürden edecekler te’min,
Öyle milyonlarla değil, na-mütenahi kudret!” (Ersoy, 2008: 463)
Batı’nın bunu gerçekleştirmesiyle birlikte dünyanın da değişeceğini söyleyen Mehmed Âkif ’in bu dizelerinin bir kehanet olmadığı bugün artık daha iyi
anlaşılabilmektedir (Özbalcı, 1987). Atom teorikte 1939 yılında parçalanmış,
insanlık atom bombasından 1945 yılında haberdar olmuştur. 1939 yılında Otto
Hahn ve Fritz Strassmann nükleer fisyonun temel matematiği ve atomlarla
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bombalandığında uranyum çekirdeklerinin ayrılması gerçeğini keşfetmişlerdir (Walker, 2006). Oysaki Mehmed Âkif, Asım’ın sonunda yer alan yukarıdaki mısraları, 1919’lu yıllarda yazmıştır. Mehmed Âkif ’in, atom enerjisinin
büyüklüğünü ve önemini çok önceden işaret etmesi onu geleceği öngören bir
aydın olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilir.
Safahat’ta Köse İmam, ilerlemenin ilk şartı olarak ilim öğrenmeyi ve
onu elde tutmayı görmektedir. Ona göre “Çin-i Mâçin”deki bir ilmi gidip öğrenmek için “dağ taş” demeden gerekirse “altı aylık yol” açılmalıdır. Şiirlerde, Köse İmam’ın öne çıkardığı iki eğitim kurumundan biri
kendi eğitim anlayışımızı temsil eden medreseler, diğeri batılı eğitim
sistemini taklit eden mekteplerdir. O, bu iki eğitim kurumunu da beğenmeyerek yargılamaktadır (Gökçek, 2005). Medreseler, İbnü’r-Rüşd,
İbn-i Sînâ, İmam Gazâlî, Seyyid Şerif Cürcanî ve Fahrettin er-Razî gibi
dünya çapında bilim insanlarını yetiştirmekten artık uzaktır:
“Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hani göster bakayım şimdi de İbnü’r- Rüşd’ü?
İbn-i Sînâ niye yok? Nerde Gazâlî görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzî gibi üç beş âlim?” (Ersoy, 2008: 433, 434).
Atalarımızın ilme verdiği değeri birçok kez vurgulayan Mehmed Âkif,
ilim dünyasından uzaklaşılmasıyla toplum olarak Batı dünyasının emrine girildiğini belirtmektedir (Moğul, 2012).
“Bir büyük milletin evlâdıyız, oğlum, ancak
O fazîlet son üç asrın yürüyen ilmiyle,
Birleşip gitmedi; battıkça da ümmet cehle,
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak,
Bir düşüş düştü ki: Davransa da, sarsak sarsak.
Garb´ın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkûm;
Çünkü hâkim yaşatan şevket-i fenden mahrûm.
Biz, evet, hasmımızın kudret-i irfânından” (Ersoy, 2008: 461)
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Mehmed Âkif, Batı’nın bilim ve teknolojisine hayranlıkla bakmaktadır
(Çetin, 2007). Hocazade, Asım ve arkadaşlarının Almanya’ya, yani Batı’ya
gidip ilim öğrenmelerini istemektedir. Mehmed Âkif ’e göre, çalışkanlık aynı
zamanda kendinden üstün medeniyetlerin ilmini, tekniğini vatana getirmek
ve halkın istifadesine sunarak diğer toplumlarla boy ölçüşecek konuma gelme
anlamına da gelmektedir (Moğul, 2012). Karamsar olmadan, kötülüklere kanmadan, azimle, gece gündüz didinerek, yılmadan gözler sadece Batı’nın “yalnız ilmine” dönerek çalışılmalıdır. Avrupa’daki ilmi seviyenin yüksek olmasını
her fırsatta Türk milletinin kaybı olarak gören Mehmed Âkif ’in ülkenin ilerlemesi için önerdiği yöntem ise bizden üç yüz yıl daha ileride olan Batı ilim ve
tekniğinin elde edilmesi için gece gündüz çalışılması ve ülkemize getirilmesinin gerektiğidir (Özbalcı, 1987; Öz, 2013). Mehmed Âkif, ülkenin geleceği ve
medeni milletler seviyesine yükselebilmesi için bilimin yolundan ayrılmamak
gerektiğini söylemektedir. Bu yolda millî kültür temelli eğitimin önemine vurgu yapmaktadır (Toprakçı & Baysülen, 2017).
Osmanlı modernleşmesinin bir yapı taşı olarak kabul edilen yurt dışına
öğrenci gönderme uygulamasının, II. Mahmud Dönemi’nde (1808-1839) topçuluk, mimarlık, mühendislik gibi alanlarda başladığı bildirilmektedir. Sivil
veteriner okulunun kurulması kararının, XIX. yüzyıl Avrupa’sında gelişen
modern bilimin ışığında eğitim gören çağdaş veteriner hekimlerden oluşan
bir öğretim kadrosuna duyulan ihtiyacı ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Bu
ihtiyacı karşılamak üzere 1889 ve 1890 yıllarında Fransa’ya gönderilen ve Türkiye’ye döndükten sonra sivil ve askerî veteriner okullarının kadrosuna alınan
veteriner hekimler ile veteriner hekimliği eğitim-öğretiminde yapılan iyileştirme çalışmalarının genel olarak başarılı sonuçlar verdiği ileri sürülebilir. Gerek
veteriner hekimliği öğrenimi gerekse veteriner hekimliğin çeşitli alanlarında
uzmanlık eğitimi için Avrupa’ya gönderilen bu kişilerin, Türkiye’de veteriner
hekimliğin kurumsallaşması ve öğretiminde büyük rol oynadığı ve Türk veteriner hekimliğin gelişimine yön verdiği söylenebilir (Melikoğlu Gölcü, 2019).
Dinçer’e (2011) göre, Mehmed Âkif, 1890’lı yıllarda bilim ve teknolojiyi Batı’dan getirip uygulamış olan meslektaşlarının yaptıklarını Asım neslinin de
yapmasını istemektedir. Mehmed Âkif ’e göre, Asım’ın nesline düşen en önemli
vazife, bir an evvel Batı’ya giderek bilim ve tekniği öğrenmektir. Mehmed Âkif
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dizelerinde hayranlık duyduğu Batı biliminin yurda getirilmesine yönelik beklentilerini açıkça belirtmektedir.
“Bu cihetten, hani, hiç yılmasın, oğlum, gözünüz;
Sâde Garb’ın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin.
Fen diyârında sızan nâ-mütenâhî pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nâfi suları.
Aynı menba’ları ihyâ için artık burada;
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada.” (Ersoy, 2008: 462-463)
Mehmed Âkif, pozitivizmin Avrupa’ya yansımasından “Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinde dolaylı olarak bahsetmiş ve Avrupa halklarının büyük bir
gayretle çalışmasından söz etmiştir. Toplumu kalkındırmanın yolunun bilim ve teknikten geçtiğini savunan bu akım birçok açıdan önemlidir. Bilimin
toplumsal etkisi üzerinde duran Mehmed Âkif, bilimsel faaliyetlerin Batı’da
olduğu gibi ülkemizde de kurtarıcılık misyonu üstleneceğini belirtmektedir
(Moğul, 2012).
Mehmed Âkif, Doğu medeniyeti ile ilgili analizlerinin gözleme dayandığını kanıtlamak istercesine Doğu’ya yaptığı seyahatleri hatırlatmaktadır. Bu yaklaşımı bir bilim insanı tutumunu sergilemektedir (Aydın, 2012). Süleymaniye
Kürsüsünde, Doğu medeniyetine ait gözlemlediği yerleri şöyle tarif etmektedir:
“Bana siz âlemi İslâm-ı sorun, söyleyeyim,
Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim.
Şark-ı Aksâ’dan alın, Mağrib-i Aksâ’ya kadar.
Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim var!” (Ersoy, 2008: 188)
Mehmed Âkif ’e göre, Doğu uygarlığı bilgiye, refaha, erdeme, bilime ve
yeniliğe açık ve değer veren bir uygarlıktır. Batı uygarlığı, Doğu uygarlığının
birikimlerinden faydalanmış ve feyzalmıştır. Mehmed Âkif, bu durumu şöyle
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ifade etmiştir: “O zaman ilimce, fence o kadar ileride idik ki, cahil frenkler tahsil için ta Avrupa’dan kalkıp Bağdat’a gelirler; ulemây-ı İslam’dan ders alırlardı.
Endülüs medreselerinde birçok krallar, birçok papazlar, vaktiyle okumuşlardı.
Öyledir, dar’ül-irfân idi orası. Sonra cehalet yavaş yavaş taammün etti. Nihayet
biz de bu hâle geldik” (Ersoy, 2008: 295).
Bilim tarihine bakıldığında, VIII. ve XIII. yüzyıllar arasında dünya biliminin öncüleri Müslüman bilim insanlarıydı. Bu asırlarda batılıların “Alpharabius” olarak bildikleri Farabi, “Avicenna” diye isimlendirdikleri İbn-i Sina, “Aliboron” olarak tanıdıkları astronomi ve matematik dehası El-Bîrûnî, cebirin
kurucusu El-Hârizmî, sibernetiğin kurucusu El-Cezeri, sosyolojinin duayeni
İbn-i Haldun gibi çok değerli bilginler, bilim bayrağını en yükseklerde taşıyorlardı (Yıldırım ve Yıldırım, 2015). Mehmed Âkif, bir zamanlar İbn-i Sina gibi
büyük bilim insanlarının yetiştiği Doğu’daki ünlü bilim merkezlerinin bugün
içine düşmüş olduğu geriliğe ve bilim dışılığa karşı büyük bir üzüntü duymaktaydı:
“O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak;
Zilletin koynuna girmiş uyuyor mustağrak!
İbn-i Sina’ları yüzlerce doğurmuş iklim,
Tek çocuk vermiyor ağuşuna ilmin, ne akim!
O rasad-hânei dünyâ, o Semerkand bile;
Öyle dalmış ki hûrâfâta o mâzisiyle.
Sayısız medrese var gerçi Buhara’da bugün...
Okunandan ne haber? On para etmez fenler,
Ne bu dünyada soran var ne de ahirette geçer!” (Ersoy, 2008: 194, 195)
Doğa bilimleri içindeki pozitivist akımın sanatta varlığını realizm akımı içinde hissettirmektedir (Fırıncıoğlu, 2016). Güçlü bir gözlem tekniği ve
inceleme yeteneğine sahip olan Mehmed Âkif, Türk şiirinde gerçek anlamda
realizmi uygulayan bir sanatçıdır (Rayman, 2011). Mehmed Âkif, ilmin doğasında merak ve araştırma olduğunu ifade ederek, bilimsel çalışmaların hayatta
çok önemli bir yer kapladığından bahsetmektedir. Mehmed Âkif ’in deneysel
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bilimlere derin sevgi ve saygısı, realiteyi doğru olarak anlama ve şiirlerinde
doğru olarak anlatma becerisini kazandırmıştır. Müfredatı teorik pozitif bilimler ve uygulamalı deneysel bilimlere dayalı veteriner okulunda okumaktan
gelen gözlem, bilgi ve düşünce birikimi onun şahsiyetinde realiteye objektif ve
çözümsel bakma alışkanlığını (Duymaz, 2011) ve realiteye bağlılık çizgisinin
gelişmesini kolaylaştırmış ve onu Türk şiirinin gerçekçi şairlerinden biri durumuna getirmiştir (Moğul, 2012).
Bilimin araştırmaya ve meraka dayalı olduğunu bildiren şair, aynı zamanda bilimin aklın eseri olduğunu da vurgulamakta ve aklı bir mikroskop gibi
kullanarak bilim yapılması gerektiğini (Moğul, 2012) ifade etmektedir:
“Bakın vücûduna bir hurdebîn alıp, lâkin
Bu hurdebîn olacak kendi nûru idrâkin.” (Ersoy, 2008: 271)
İlmî dünyada geri kalışımıza çok üzülen Mehmed Âkif, tarihimizden hatırlatma yaparak ve örnek vererek gençlere atalarının mirasına sahip çıkmaları
gerektiğini söylemektedir. Ona göre tarihimizdeki ilmî gelişmeler atalarımızın
ilme verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. Mehmed Âkif, bilim adamlarının ilmî gerçekleri yanlış anlayışını, bazı bilinenlerin ise noksanlıklarla oluştuğunu görerek bu durumu zihinlere resmetmektedir. Mehmed Âkif içinde
bulunduğu devirde tembelliğin toplumun üstüne sinmesine dikkat çekerek
hizmet veren bilimsel kurumların da ataların gayretiyle yapıldığını vurgulamaktadır. Torunların ise bilimi kullanmadığı gibi geliştirme gayreti içinde bulunmadıklarından söz etmektedir (Moğul, 2012):
“Kamer hesâbı, güneş devri, sonra, miladi,
Deyip de üç yılı ezber bilen zeki millet,
Durur mu hiç yalınız bir sa´atle durmaz evet!” (Ersoy, 2008: 255).
“Oyup sıçan gibi her dört adımda bir kemeri,
Deden mi açmış o miskin kılıklı kahveleri
Hayır, deden sana, bak hastahaneler yapmış!
Yanında Mekteb-i Tıbbiyye´ler, neler yapmış!
Şu gördüğün kocaman kütle yok mu Dârü´t-Tıb.” (Ersoy, 2008: 258,259)
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Mehmed Âkif, medeni bilimlerden beklenen menfaatlerin olduğunu, bilimin hayata faydalı olduğunu aktarırken, bizdeki bilimlerin hiç işe yaramadığını, fen bilimlerinden yeterince yararlanamadığımızı bildirmektedir:
“Ulûm-i hâzıradan beklenen menafidir.
Demek, birincisi ilmin: Hayata nâfı´idir.
O halde bizdekiler sadra hiç değil şâfi.
Fünûn-i müsbeteden istifâdemiz menfi” (Ersoy, 2008: 355)
O, bilimin güzelliğinden ve değerinden bahsederken bilim insanlarını da
desteklemekte, onların halka kılavuzluk etmesi gerektiğinden bahsetmektedir.
Mehmed Âkif, pozitif bilimlere olan ihtiyacı çok iyi anlamıştır. Ona göre, halka
yol gösterecek biricik kılavuz bilim insanlarıdır:
“Halka yol gösterecek bir kılavuz var: Ulemâ.
Kalanın hepsi de boş.” (Ersoy, 2008: 403,404).
“Taammüm etmesi lazım maarifin ancak;
Okuryazarsa ahali, ne var yapılmayacak?
Donanma, ordu, birer ihtiyac-ı mübrîmdir,
O ihtiyacı, fakat, öğreten muallimdir” (Ersoy, 2008: 295)
Bu sözler, Mehmed Âkif ’in, bir ulusun eğitim-öğretim sisteminin lokomotifi olan okul ve öğretmenleri her şeyin üstünde tuttuğunu göstermesi bakımından değerlidir. Bu yüzden Mehmed Âkif önceliği donanmaya, tecrübeli
ordulara değil, öğretmen ordusuna vermektedir. Doğu ve Batı’daki gelişmeleri
çok yakından takip edecek kadar bilgili ve donanımlı bir aydın olan Mehmed
Âkif, Almanya seyahati sırasında Alman aydınlarının neler yapabildiğini hayranlıkla izlemiştir (Özbalcı, 1987). Safahat’ta, ordularını Sedan’da Almanlar’a
teslim etmek zorunda kalan Fransızların dilinden şu sözleri nakletmektedir:
“Muallim ordusudur harbeden Prusya’lının;
Muallim ordusu, lakin, asıl muzaffer olan!” (Ersoy, 2008: 295).
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Onun “Berlin Hatıraları” adlı şiirinde ifade edildiğine göre, Almanya’da
aydınlar toplumun beynidir; lokomotifidir. Onlarla halk arasında derin uçurumlar ve engeller yoktur. Değişik görüşler, fikir ayrılıkları olsa da halkın menfaati, milletin saadeti söz konusu olunca hepsi aynı noktada birleşmektedirler
(Özbalcı, 1987). Almanya’da bir okulla bir mabedin birlikteliği, milletin beyin
ve kalbini aynı şekilde besleyip aydınlatmaktadır:
“Nasılsa mektebimiz tıpkı öyle mabediniz.
Ne çan sadâsı boğar san’atın teranesini,
Ne susturur medeniyyet bu ahiret sesini” (Ersoy, 2008: 353)
Mehmed Âkif, cehaletle mücadele için öncelikle mahalle mekteplerinin
açılmasını ve halk ile aydın sınıfı arasındaki kopukluğun ortadan kalkmasını
istemektedir. Mehmed Âkif ’e göre, sosyal adaleti, birliği ve iç huzuru sağlamak için aydınlarla halk arasında sağlıklı bir iletişimin ve bütünlüğün kurulması gerekmektedir. Bunun için aydınlar öncelikle ilericilik gerekçesiyle din
düşmanlığından ve halka yabancı ideoloji ve siyaset yapmaktan vazgeçmelidir
(Öz, 2013). Bu bütünlüğün en güzel örneğini Japonya’da gören Mehmed Âkif,
Japonların gelenek, görenek ve modernizmi nasıl birlikte yaşadığını (Özbalcı,
1987) anlatmaktadır:
“Siz gidin, saffet-i İslami Japon’larda görün!
O küçük boylu, büyük milletin efradı bugün,
Müslümanlıktaki erkanı sıyanette ferid;
Müslüman denmek için eksiği ancak Tevhid.
Doğruluk, ahde vefa, va’de sadakat, şefkat;
Acizin hakkını i’laya samimi gayret;
En ufak şeyle kanaat, çoğu kudret varken;
Yine ifrat ile vermek, veren eller darken;
Kimsenin ırzına, namusuna yan bakmayarak,
Yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak;
“Öleceksin!” denilen noktada merdane sebat;
Yeri gelsin, gülerek, oynayarak terk-i hayat;
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Daha bunlar gibi çok nadire gördüm orada.
Âdemin en temiz ahfadına malik bir ada.
Gece gündüz açık evler, kapılar mandalsız;
Herkesin sandığı meydanda, bilinmez hırsız” (Ersoy, 2008: 197)
Mehmed Âkif ’in, en önemli isteklerinden birisi de İslamiyet ile çağdaş
ilmi birleştirmektir (Özbalcı, 1987). Ona göre, Batı’nın bilim ve tekniğini öğrenmekle, onun kültürünü ve ahlaki değerlerini benimsemek ve taklit etmek
aynı şeyler değildir. Mehmed Âkif, bu konuda örnek bir tutum sergileyen Japonlara hayranlık duymaktadır (Özbalcı, 1987; Yetiş, 1992):
“Medeniyyet girebilmiş yalnız fenniyle...
O da sahiplerinin lahik olan izniyle.
Dikilip sahile binlerce basiret, im’an;
Ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan!
Garbın eşyası, eğer kıymeti haizse yürür;
Moda şeklinde gelen seyyie gümrükte çürür!” (Ersoy, 2008: 197)
Mehmed Âkif ’e göre, yukarıdaki dizelerde; Japonlar ülkelerine belli ölçülerde olmak kaydıyla Batı medeniyetinin yalnız bilim ve tekniğinin girmesine
izin vermişler, maskaralık olarak nitelenen ahlaksızlıklara karşı inanç ve kararlılıkla dikilmişlerdir. Moda şeklinde gelen fenalıkları gümrükte çürümeye terk
ederken, Batı’nın sadece değer taşıyan eşyalarının girişine izin vermişlerdir.
Mehmed Âkif Japonların, millî ve manevi değerlerini kaybetmeden ve Batı
karşısında herhangi bir aşağılık duygusuna kapılmadan çağın gerektirdiği bilim ve tekniğe erişmeyi başararak birçok ülkeye örnek olduklarına dikkat çekmektedir (Özbalcı, 1987). Japonya örneğinin yanında Hindistan’daki müspet
gelişmeler karşısında da hayranlık duyan Mehmed Âkif, şu dizeleri yazmıştır:
“Öyle, maymun gibi, taklide özenmek bilmez;
Hiss-i milliyeti bağlamdır onun, eksilmez!
Garb’ın almışsa herif, ilmini almış yalnız.” (Ersoy, 2008: 198)

368

VETERİNER HEKİMLİĞİN MEHMED ÂKİF ERSOY’UN ŞAİRLİĞİ VE AYDIN KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Çağrı Çağlar Sinmez - Ali İlteriş Aykun

Almanya, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerle Doğu’yu kıyaslayan Mehmed Âkif, bu milletlerin çok çalıştıkları, kendi millî ve manevi değerlerini
korudukları ve taklide katiyen yer vermedikleri için yükselebildiklerini hayretle görmekte ve kendisinde oluşan kanaati şöyle dile getirmektedir (Özbalcı,
1987):
“İstedim sonra, neden böyle Japonlar yüksek?
Nedir esbâb-ı terakkisi? Yakından görmek.
Bu uzun boylu mesai, bu uzun boylu sefer,
Bir kanaat verecekmiş bana dünyada meğer.
O kanaat de şudur: Sırr-ı terakkinizi siz,
Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet;
Çünkü her noktada taklid ile sökmez hareket.
Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını.
Veriniz hem de mesainize son süratini.
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız;
Çünkü milliyeti yok san’atın, ilmin; yalnız,
İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin:
Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için,
Kendi ‘mahiyyet-i ruhiyye’niz olsun kılavuz.
Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz.” (Ersoy, 2008: 215,216)
Bu dizelerde, Batı’nın bilim ve sanatına hızlı bir emek harcayarak ulaşılmasının şart ve elzem olduğu, sadece bilim ve sanatın milletinin olmadığı,
ilerlemenin sağlanabilmesinin ancak millî ve manevi değerler kılavuzluğunda
sağlanabileceği anlatılmıştır (Özbalcı, 1987).
Mehmed Âkif, uzmanlaşmadan ve iş bölümünden yanadır (Keskin, 2005).
O, her işe uzmanının soyunması gerektiğini, aksi durumda millî kurtuluşumuzun mümkün olamayacağını bildirmektedir (Öz, 2013):
“Sokarsa burnunu herkes düşünmeden her işe
Kalır selâmet-i millîyemiz (millî kurtuluşumuz) öbür gelişe!
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Neden vezaifi (görevleri) taksime hiç yanaşmıyoruz?
Olursa bir kişinin koltuğunda on karpuz,
Öbür gelişte (ölümden sonra dirilişte) de mümkün değil selâmetimiz
Yazık, yazık ki bu yüzden bütün felâketimiz” (Ersoy, 2008: 292).
Mehmed Âkif, milleti oluşturan tüm halkların ve bireylerin bilgisiz ve
cehalet içerisinde olduğunu ve bu cehaletten ancak okul, öğretmen ve bilim
ekseninde aşılabileceğini dile getirmektedir:
“Bu derde çare bulunmaz –ne olsa- mektebsiz
Ne Kürd alfabeyi sökmüş ne Türk okur ne Arap
Ne Çerkes’in ne Laz’ın var bakın elinde kitap!
Hulâsa milletin efrâdı (bireyleri) bilgiden mahrum.
Unutmayın şunu lâkin: Zaman: Zaman-ı Ulûm!
Demek ki; atmalıyız ilme doğru ilk adımı.
Mahalle mektebidir, işte en birinci adım;
Fakat bu hatveyi (adımı) ilkin tasarlamak lâzım
Muallim ordusu derken, çekirge orduları
Çıkarsa ortaya, artık hesap edin zararı!
“Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı,
Edebli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı.
Bu dördü olmadan olmaz: Vazife, çünkü büyük.” (Ersoy, 2008: 296)
Bu mısralarda Mehmed Âkif, “Zamân-ı ulûm” yani bilim çağı diyerek belki de çağa ilk defa ismini veren bir aydın olmuştur. Nitekim ancak seksenli
yıllardan itibaren “bilim çağı, bilim toplumu, bilgi toplumu” gibi tanımlar dünya literatüründe yerini almıştır (Yıldırım & Yıldırım, 2015). Aynı mısralarda
Mehmed Âkif, öğretmen ordusunun, önüne gelen her şeyi tüketerek zarar veren çekirge ordusu gibi olmamasını, bir öğretmenin öncelikle imanlı, edepli,
liyakatli ve vicdanlı olması gerektiğini belirtmektedir. Aranılan vasıfları taşımayan öğretmenler tıpkı çekirgeler gibi yeni filizlere, nesillere zarar verecektir
(Yetiş, 1992).
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Mehmed Âkif, milletin devletine bağlılığının devamı ancak çağın bilimlerini gençliğe öğretmekle mümkündür (Keskin, 2005) diyerek uyarıda bulunmaktadır:
“Evet, ulûmunu asrın şebaba öğretelim;
Mukaddesâta, fakat çokça ihtiram edelim
Eğer hayatını kasteyliyorsanız vatanın:
Bakın, anâsır-i İslâmı hangi râbıtanın
Devamı bağlayabilmiş bu müşterek vatana.” (Ersoy, 2008: 297)
Mehmed Âkif, bilimin gelişip ilerleyebilmesi için ülkede huzurun, bilime
hürmetin ve saygının olması gerektiğini dile getirmektedir:
“Niye ilmin adı yok koskoca millette bugün?
Çünkü efkâr-ı umûmiyye aleyhinde bütün;
Çünkü yerleşmek için gezdiği yerlerde fünûn,
Önce gâyetle büyük hürmet arar, sonra sükûn,
Asr-ı hazırda geçen fenlere sâhîp denecek,
Bir adam var mı yetişmiş içinizden, bir tek?” (Ersoy, 2008: 211)
Mehmed Âkif, geçmişe özlem duyarak Süveyş Kanalı’nın açılmasının
omuz gücü ile değil bilimle ve çalışmakla mümkün olduğunu, bu bilim ve tekniğe ulaşmanın çok uzun bir zaman aldığını belirtmektedir (Öz, 2013):
“Süveyşi açtı herif…Doğru…Neyle açtı fakat?
Omuzlamakla mı? Heyhat! Öyle bir fenle,
Ki bir ömür telef etmiş o fenni tahsile” (Ersoy, 2008: 291)
Mehmed Âkif, ülkenin geri kalmışlığının nedenleri arasında medreselerin
çağın gerekliliklerine göre hareket etmemelerini ve bu duruma devam etmekte inatçı olmalarını göstermektedir. O, medreselerle beraber mülkiye, tıbbiye,
bahriye, baytar mektebi, ziraat mektebi, mühendishane gibi eğitim kurumlarının yetersizliğini, kalifiye eleman yetiştirmekte geride kaldıklarını ve bu duru-
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mun bizi yurt dışına bağımlı hâle getirdiğini ifade etmektedir. Mehmed Âkif,
bu okullardan bahsettikten sonra şöyle devam etmektedir:
“Şu ne? Mülkiyye. Bu? Tıbbiyye. Bu? Bahriyye. O ne?
O mu? Baytar. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishâne
Çok güzel, hiç biri hakkında sözüm yok; yalnız,
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız!
İşimiz düştü mü tersâneye, yâhut denize,
Mutlaka âdetimizdir, koşarız, İngiliz’e,
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir;
Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedebilir.” (Ersoy, 2008: 406)
Mehmed Âkif ’e göre, ulvi gaye bilgiyi insanlığa yarayacak şekilde kullanmaktır. O, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yükseköğretim amacıyla yurt dışına giden Türk gençliğinden Batı’nın bilim, edebiyat ve sanatını alıp kendi
memleketine getirmesini istemektedir (Özgen, 2013):
“Fransız’ın nesi var? Fuhşu bir de ilhâdı;
Kapıştı bunları yirminci asrın evlâdı!
Ya Alman’ın nesi var? Zevki okşayan birası;
Unuttu ayranı ma’tûhe döndü kahrolası!
Heriflerin, hani dünya kadar bedâyi’i var:
Ulûmu var, edebiyatı var, sanâyii var.
Giden birer avuç olsun getirse memlekete;
Döner muhitimiz elbet muhit-i marifete.” (Ersoy, 2008: 305).
Mehmed Âkif, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde yaşananları Hasta
şiirinde şöyle ifade etmektedir:
“Öksür Oğlum… Nefes al. Oldu giyin;
Bakayım nabzına…A’la.. Sana yavrum, kodein
Yazayım, öksürüyorsun, o, keser, pek iyidir…
Arsenik hapları al, söylerim eczacı verir.
Hadi git, kendine iyi bak…” (Ersoy, 2008: 45)
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Bu dizelerde, Mehmed Âkif ’in, kodein ve arsenik içerikli ilaçların kullanımını önermesi hekimlik bilgisinin göstergesidir. Kodein, afyondan elde edilen
narkotik türevi bir ağrı kesicidir. Öksürük, ağrı kesici olarak kullanım alanı
bulmaktadır (Aşıcıoğlu vd., 2013). İnorganik arsenik türleri ise o zamanlar sıtma, frengi, lösemi ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde başarıyla
kullanılmıştır (Bilici Başkan ve Pala, 2009).
Kuntay (1986), Mehmed Âkif ’e Hasta şiirinin aslını merak edip sorduğunda, Halkalı Ziraat Mektebinde hocalık yaptığı dönemde Ahmet adında bir
öğrencisinin verem olduğunu ve ona yazdığını nakletmektedir:
“Bence doktor onu siz soyarak dinleyiniz!
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Sade bir nezle-i sadriyemi illet? Nerde!
Çocuğun hâli fenalaştı şu son günlerde.” (Ersoy, 2008: 44)
Bu şiirde, hekim hastayı (Ahmet) o zamana kadar hiç soymadan dinlemiştir. Hekim veremi göğüs nezlesi sanmıştır. Doktorların inanmadıkları bu
hastalık Ahmet’i her gün daha da kötüye götürmüştür. Hekimler Ahmet’in
kuruntudan zayıfladığını ve bunun da ilacı olmadığı için evham getiren çocuğu telkinle iyileştirmeye çalışmışlardır. Leblebi unundan yaptıkları hapları
Ahmet’e vermişler, her gün bunlardan 4 tane yutmasını tavsiye etmişlerdir.
Veremin geç teşhis edilmesi neticesinde Ahmet ölmüştür. Kuntay hatırasında
(1986), Mehmed Âkif ’in çocuğun ölümüne çok üzüldüğünü ve ağladığını aktarmaktadır.
Kuntay (1986), Mehmed Âkif ile mektuplarında Mehmed Âkif ’in sıtma
(malarya) hastalığına yakalandığını, Cebeli Lübnan’daki bir hekiminde kendisine sıtma teşhisi koyduğunu, Mehmed Âkif ’in Prenses Emine Abbas Halime yazdığı mektupta; “… Sıdkı Bey isminde bir hekim bendenizle çok alakadar
oldu. Kanımda malarya bulunduğunu söyleyerek kinin’i mahlul (eriyik) hâlinde
beş gün tahtelcild (deri altı) zerketti, bundan hayli fayda gördüm…” dediğini
aktarmıştır. Fakat sonraları bu hastalığa kendisinin de inanmadığı aynı mektupta görülmektedir:
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“… Lakin Mısıra döndükten bir süre sonra, akşamları, yine hararet
başladı. Dilaver Bey şırıngayı tekrar ettiyse de tesiri olmadı. Şimdi içerden bir Alman ilacı veriyor. Akciğerde kalpte bir şey olmadığını hekimler birlikte söylüyorlar ki bundan kendim de eminim. Yalnız karaciğerle
dalak büyümüş. Gençliğimde iki üç defa malaryaya tutulmuştum. O
iki uzvun büyümesini bendeniz buna hamletmek istedim. Çünkü hekimlerin saydıkları diğer esbap ile hiç münasebetim olmadı. Yalnız bir
dizanteri muayenesi kalmıştı, onu da Mısıra gelince yaptırdım, olmadığı tebeyyün etti. Şayet malaryadan olsaydı, bu kadar şırınganın kat’i
bir tesiri görülecekti. Binaenaleyh asıl sebep anlaşılmamış demektir.
Muvaffak olabilirsem, on beş gün için olsun, bir hastahanede kalarak müşahade altına girmek ve neticeye göre tedavi edilmek istiyorum
(Kuntay, 1986: 138, 139).
Mehmed Âkif, bir mecmuasında: “Uyuz hastalığına tutulan devesine bir
Arap’ın Ali’den dua istediğini ve Ali’nin de: Uyuz deveye duadan ziyade katran
lazım! diye cevap verdiğini” yazmıştır (Kuntay, 1986). Bilgiye ve bilime büyük
değer veren Mehmed Âkif, batıl inançların, hurafelerin de amansız düşmanıdır. Ona göre gerçekle hiç ilgisi bulunmayan hurafeler, “âhmak aldatmak için
söylenen ve hiç dinlenmemesi gereken” şeylerdir (Kavcar, 2011):
“Ahmak aldatmak için söylenir şeylermiş,
Bu hurâfâtı hakikat diye kim dinlermiş?” (Ersoy, 2008: 439)
Mehmed Âkif ’e göre, asılsız ve boş inançların İslam dininde hiç yeri yoktur. Fakat tembel ve cahil insanlar, işin kolayına kaçmış, din adına birçok hurafe uydurmuştur:
“Çalış” dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun;
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!” (Ersoy, 2008: 280)
“O rasathanei dünya, o Semerkand bile;
Öyle dalmış ki hurafata o mazisile:
Ay tutulmuş, “kovalım şeytanı kalkın!” diyerek
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!” (Ersoy, 2008: 194)
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Nerede bilgisizlik varsa, orada nifak ve ahlaksızlık bulunacağı inancında
olan Mehmed Âkif, ay tutulması karşısında, “Kovalım şeytanı kalkın!” diyerek
dümbelek çalmaya kalkışan binlerce Türkistanlı kadını ve erkeği eleştirmekte ve hurafelerin gereksizliğini anlatmaktadır (Kavcar, 2011). Mehmed Âkif,
halkın bazı bilimsel olayları farklı yorumlayarak bilim dışı yöntemlere başvurduklarını ve bu duruma örnek olarak ay tutulmasının şeytani bir olay olduğuna inanan halkı göstermektedir (Öz, 2013).
Mehmed Âkif ’in bilime olan inancına, İstanbul’da görülen kolera salgınını gidermek için önceden olduğu gibi para ile tutulacak hafızların memlekette
dolaştırılmasını hükûmete öneren 1911 tarihli Sırâtımüstakîm’e gelen bir mektuba verdiği cevapta rastlamaktayız. Mehmed Âkif ’in bu mektuba cevaben
kaleme aldığı “Koleraya Dair” başlıklı yazısında, nadir ve bulaşıcı görülen ne
kadar hastalık varsa kurtulmak için tıbbın tavsiye edeceği koruyucu ve tedavi
edici tedbirlerden başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söylemesi, kendisinin
bilimsel yöntem ve teknikleri öncelediği şeklinde yorumlanabilir (Yetiş, 1992;
Öz, 2013).
Mehmed Âkif, Şark’ın her tarafının, arazilerin bakımsız olduğunu, hastalıkların yaygın olduğunu, hurafelerin her tarafı kapladığını ve bunların tembelliğin işareti olduğunu gözlemlemiştir:
“Harabeler, çamur evler, çamurdan insanlar;
Ekilmiş koca yerler, biçilmiş ormanlar;
Durur sular, dere olmuş halâ-yi câriler;
Isıtmalar, tifolar, türlü mevt-i sârîler
Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar;
Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.
Ataletin o mülevves teressübatı bütün!” (Ersoy, 2008: 277)
Realitenin estetik arayışlar arasında kaybolmasına müsaade etmeyen,
olayları olduğu gibi görmeyi ve göstermeyi öncelikli gaye edinen Mehmed
Âkif (Koç, 2015), yükseköğreniminde aldığı veteriner bilimleri derslerinin de
etkisiyle tabiatta gözlemlediği çekirge, bülbül, baykuş, at, fil, inek, öküz, keçi,

375

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

koyun, karga, köpek, deve, yılan, ayı, ejderha, manda, sırtlan ve aslan gibi hayvanları imgeler üzerinden metaforlar oluşturarak kendine öz üslubuyla şiirlerine nakış nakış işlemiştir:
“Ne manzaraydı ki bir kuş kadar uçan o melek
Dururdu bî-hareket, kol kanad kımıldamıyor!” (Ersoy, 2008: 85).
“Al okut, Avrupa tahsili desinler, gönder,
Sonra bir bak ki, meğer karga imiş beslediğin!” (Ersoy, 2008: 193)
“Kahraman milleti gördün ya: biraz silkindi,
Leş yiyen kargaların sesleri birden dindi!” (Ersoy, 2008: 202)
“İt yetiştirmek için toprağı gayet münbit
Bularak, fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it!” (Ersoy, 2008: 205)
“Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş” (Ersoy, 2008: 233)
“Muallim ordusu derken, çekirge orduları
Çıkarsa ortaya, artık hesap edin zararı!” (Ersoy, 2008: 296)
“Ufuklarında sönük bir ziyâ, cılız bir ümîd
Belirmesiyle, bakarsın deminki baykuşlar
Meşîmesinde fezanın o nuru boğmuşlar!” (Ersoy, 2008: 357)
“Geceden girdiği dehşetli mugaylân-zârı,
Gündüzün geçmek için kâfile olmuş develer,
Eğrilip büğrülerek yangına düşmüş ejder” (Ersoy, 2008: 363)
“Yerliden az kaba, Maltız keçisinden çok ufak,
İki mahzûn öküzün seyrine münkàd olarak” (Ersoy, 2008: 394)
“Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla;
Koca mer’a dolu baştan başa sağmallarla.
Köylünün kırları tutmuş, yayılırken davarı,
Sökemezsin, sarar afakını yün dalgaları!
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Dolaşır sal gibi göllerde hesapsız manda,
Fil sanırsın, hani, bir çıksa da görsen karada.
Geniş alnıyla yarar otları binlerce öküz,
Besiden her birinin sırtı, bakarsın, düm düz.
Tarayıp hepsini evlâd gibi, bir bir kınalar.
Tepeden kuyruğu dikmiş, inedursun danalar,
Dalar etrâfa köyün damgalı yüzlerce tayı;
İnletir at sesi, kısrak sesi gömgök ovayı.” (Ersoy, 2008: 395)
“Yola gelmez şehirin soysuzu, yoktur kolayı.
Yanılıp hoşbeş eden oldu mu, tınmaz da ayı,
Bir bakar insana yan yan ki, yuz olmuş manda,
Canı yandıkça, döner öyle bakar nalbanda.
Bir selam ver be herif! Ağzın aşınmaz ya… Hayır,
Ne bilir vermeyi hayvan, ne de sen versen alır.” (Ersoy, 2008: 410,411)
“Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin” (Ersoy, 2008: 443)
“Yurdun ezelî yasçısı baykuş gibi herkes,” (Ersoy, 2008: 479)
“Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!” (Ersoy, 2008: 513)
Sonuç
Mehmed Âkif, ömrünün 24 yılını, veteriner hekimliğin bilimsel ortamında ve mesleğini icra ettiği toplumun içinde geçirmiştir. Mehmed Âkif ’in
çağdaşı pek çok şair, hayatı boyunca İstanbul sınırından bir kez olsun çıkmamışken, Mehmed Âkif, yıllarını Rumeli, Arabistan ve Anadolu’da salgın hayvan hastalıklarının mücadelesi sırasında toplumla iç içe geçirmiştir. Mehmed
377

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Âkif ’in düşünce ve ruh dünyası bu toplumda gelişmiş, veteriner hekim Mehmed Âkif ’ten, şair Mehmed Âkif doğmuştur.
Mehmed Âkif ’in veteriner okulunda aldığı fen bilimleri realist bir yazar/
şair olmasında önemli bir rol oynamıştır. Nitekim fen bilimleri, karakterinde
bulunan mistik yönünü dengede tutarak onun hayatı daha gerçekçi yorumlamasına neden olmuştur. Ayrıca veteriner hekimlik hizmetleri nedeniyle gezdiği yerler, karşılaştığı insanlar ve halkın sıkıntılı ve dramatik hâli onun halkı
daha yakından tanımasını sağlamıştır. Bu durum sonraları yazacağı millî ve
destani şiirlerinin de zeminini hazırlamıştır (Dayanç, 2012).
Toplumsal bilimlerde doğal bilimlerdeki gibi deney yapmak pek mümkün
olmadığından, bu eksikliği gidermek için karşılaştırmalı yönteme sıkça başvurulmaktadır. Karşılaştırmalı (komparatif) yöntem, belirli olayların ortaya
çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan fonksiyonel faktörleri sınıflandırmayı
ve açıklamayı amaçlayan bir araştırma yöntemini ifade için kullanılan bir terimdir (Aydın ve Hanağası, 2017). Mehmed Âkif ’in birçok şiirinde gizli bir
karşılaştırma ifadesi sezmek mümkündür. Bu yaklaşım kişilere farkında olmadan olaylara çok yönlü bakabilme ve realitiye yaklaşabilme yeteneğini kazandırabilmektedir. Mehmed Âkif ’in şiirleri bu açıdan incelenince onun sanatına,
kişiliğine ve bilgisine veteriner hekimliğin etkisini daha objektif bir şekilde
değerlendirebilmek mümkün olabilecektir (Dinçer, 2011).
Mehmed Âkif ’in şiir ve mektuplarında meslek sevgisi ve aidiyetliğine, tek
tıp-tek sağlık konsepti içerisindeki koruyucu hekimlik ve veteriner halk sağlığı
bilincine, zootekni bilgisine ve hayvan sevgisine rastlanılmaktadır.
Mehmed Âkif, kendi döneminin en önemli dillerini öğrenen ve öğreten, eğitimin temel ilkelerini çok iyi kavrayan ve uygulayan bir eğitimcidir
(Düzdağ, 1997; Demirtaş ve Nacar, 2018). Mehmed Âkif, bilim, okul ve eğitim üçgeninde şiirlerine bilimsel bir yaklaşım kazandırmış, çalışkanlığı ve sorumluluğu, bunlarla beraber özgürlük kavramını da bilimsel çalışma yapma
kavramına bağlamıştır. Safahat’ta en çok rastlanan değer %17,9 ile bilimsellik
değeridir (Moğul, 2012). Bu sıklık, bilimin ve bilimselliğin Mehmed Âkif Ersoy’un hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Safahat’ta,
Mehmed Âkif ’in, “asr-ı ulûm” diyerek çağa adını ilk defa verdiği, “maddenin
kudret-i zerriyesi” tanımıyla atom enerjisinin önemine çok önceden işaret ettiği tespit edilmiştir. Safahat’ta tespit edilen bilime saygı, bilimsel liyakat, bilimin
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önemi ve gerekliliği, bilimsel yöntem, bilim insanı-aydın tanımı ve tıp bilgisi
gibi bilimsel değerlerin Mehmed Âkif Ersoy’un aydın kimliğinde bilimin ne
kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
Mehmed Âkif, Türk Milletine tarihi, toplumsal ve edebî bir başeser olan
Safahat’ı, İstiklâl mücadelesinin ruhunu en iyi yansıtan ve millî mutabakat
metni olan İstiklâl Marşı’nı armağan etmiştir. Mehmed Âkif ’in, bu eserlerle
Türk halkını aydınlatmaya ve eğitmeye devam ettiği söylenebilir. Bu eserlerin doğmasına sebep olan duygu, düşünce ve bilimsel bakış açısının Mehmed
Âkif ’in şahsiyetinde oluşmasını sağlayan esas dinamiğin onun edindiği pozitif
bilimli veteriner okulu ve veteriner hekimliği mesleği olduğu ileri sürülebilir.
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Fotoğraflar

Fotoğraf 1: Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (Kaynak: Soydan, 2011).

Fotoğraf 2: Mehmed Âkif ’in Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde iken
çekilmiş fotoğrafı (Kaynak: Çetin, 2003).

382

VETERİNER HEKİMLİĞİN MEHMED ÂKİF ERSOY’UN ŞAİRLİĞİ VE AYDIN KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ali İlteriş Aykun

Fotoğraf 3: Mehmed Âkif ’in Sabah Gazetesinde yayımlanan konuşmasının orijinal hâli (Kaynak: Sabah Gazetesi, 1892).
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Fotoğraf 4: Mehmed Âkif ’in Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde yayımlanan haberi (Kaynak: Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, 1892).
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Fotoğraf 5: Mehmed Âkif ’in Baytar Müfettiş Yardımcılığına atandığını
gösteren belge (Kaynak: BOA. İ.OM. Dosya No:1, Gömlek No: 20).
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Fotoğraf 6: Mehmed Âkif ’in kızı Suat Hanım ve damadı Veteriner Albay
Ahmet Bey (Kaynak: Özalp, 2011).
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Fotoğraf 7: Mehmed Âkif ’in kızı Suat Hanım ve kısrağı (Kaynak: Özalp,
2011).
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Fotoğraf 8: Mehmed Âkif ’in 20. ölüm yıl dönümü anısına basılan hatıra
pulları (Kaynak: Okay ve Düzdağ, 2003).
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Yazar

İstiklâl Marşı’nın mükemmel bir yorumu yapılabilir mi? İstiklâl Marşı
için kuşatıcı bir yazı yazmak mümkün mü? İstiklâl Marşı için yazılacak her
yazı bence imkânsız yazıdır. Marşın doğduğu yıllar, Trablusgarp Harbi, Balkan
savaşları, Rumeli katliamları, Birinci Dünya Savaşı’nda kaybedilen topraklar,
dört bir taraftan işgal edilen Anadolu. Hepsinin içinden geçe geçe doğan bir
marş İstiklâl Marşı. Marşta öne çıkan kavramlar başlı başına bir araştırma konusu. Marşın savunduğu dünya, ileri sürdüğü fikir, her defasında içimize işleyen özgürlük yemini… İstiklâl Marşı’nda işlenen her konu büyük konudur.
İmkânsız yazı büyük konu.
İstiklâl Marşı, İstiklâl Harbi’nin marşıdır. Harbin her gününü, her dakikasını kalp atışları biçiminde yaşamış bir şairin marşıdır. Cephelerden gelen
kara haberleri gözyaşları içinde ağlaya ağlaya dinleyen bir şairin şiiridir. Vatan türküsüdür. Yüzbinlerce yürekten, yüce dağlardan kopan bir türküdür.
Anadolu topraklarından, Arabistan çöllerinden, Filistin cephesinden, Yemen
Cephesi’nden, Hicaz Cephesi’nden, Nehir Cephesi’nden, Irak Cephesi’nden,
İran Cephesi’nden, Çanakkale Cephesi’nden, Kafkasya’dan, Galiçya’dan kopan
bir yüreğin türküsüdür. Yüreği yanan bir şairin türküsüdür. İnsana yok böyle
yürek dedirten bir şairin şiiridir. Ülke ülke, diyar diyar, şehir şehir parçalanan
vatanın türküsüdür. Merdi, namerdi yoklayarak kapı kapı dolaşanların, milleti savaş meydanına toplayanların türküsüdür. Ülkeyi pençesine alan korkunç
bir sessizliği yırtanların, ölümlerle, korkularla savaşanların, ölüm var kurtuluş
yok çığlıklarının içinde, korkudan tir tir titreyen ruhların içinde vatan işte biziz diye meydana çıkanların türküsüdür. Müslüman yurdu için silahlanıp gelmiş bulutlardan kopup gelenlerin türküsüdür.
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Ülke bir baştan bir başa yangın yeridir. Sönen ocaklar son ocak hıncıyla
girer marşa. Sönmeyen ocaklar da ocak olsa. Aç yatıp aç kalkan insanlarla dolu
aile kabristanlarıdır hepsi. Oğullarını, babalarını cepheye göndermiş ocakların marşıdır İstiklâl Marşı. On beşlilerin, gencecik yüreklerin, bıyıkları yeni
terleyenlerin. Bu marşın yazıldığı günlerde yokluk yeridir Türkiye. Yağmurlu
günlerde arkadaşının yağmurluğunu, soğuk günlerde paltosunu ödünç alan
bir adamın şiiridir. Kiminde baba yok, kiminde oğul, kiminde kardeş. Ey yokluk. Vatanı büyük bir mezarlığa benzetir Âkif, sanki mezaristan der. Herkesin
ölmek için sıraya girdiği bir ülkedir Türkiye. Ölüm günlerinin türküsüdür İstiklâl Marşı. Ey sıra sıra ölümler! Öle öle, savaşa savaşa, yenile yenile içinden
geçtiğimiz günlerin türküsüdür. Bu marşı ancak yürekten biri yazabilirdi. Yürekten biridir Âkif. Yürekte biri. Yoktur Gölgesi Türkiye’de.
Marşın doğduğu kaynak Hakkın sesiyle doludur. Hakkın sesiyle doludur Âkif ’in göğsü. Her sabah kimseleri incitmeyen bir gülümseme biçiminde
doğan güneşin aydınlığıyla. Sabahın bilgeliği, kuşların kanatlarından süzüle
süzüle inen serinlikle. Açık alnı, endişesiz kalbiyle. Eksik bıraktığımız, yapamadığımız her şeyle doludur. İçimizden geçen büyük dünyalar, Safahat’ın
sayfalarında parlayan ülkülerle. Ey ülkü. Ey hudutlar. İman dolu serhat. Savaş
meydanlarındaki askerlerin göğsüdür Âkif ’in göğsü. Pak alnı İslam’ın son siperi! Vurulup toprağa düşenlerin! Korkma! Cehennem olsa gelen göğsümüzde
söndürürüz diyenlerin!
Bir baştan bir başa yangın yeridir Türkiye. Yerinde yoktur Rumeli. İstanbul’da Fatih parodisi yapan, beyaz atıyla dolaşan Fransız. İzin belgesi düzenleyen İngiliz. Ey geceler ülkesi! Ey yokluk! Memleket yoktu bugün, yoktu Allah
korusun günleri, dakikaları. Alevler sarmış evin bütün saçaklarını. Yerinde
yok Rumeli. Parça parça yok ülke. Şehir şehir yok. Haritalar susmuş. Güzelim
Karadeniz yerinde yok. Akdeniz yok. Filistin yok, Bursa yok. Dünyada bizi esir
edecek kuvvet yok diyenlerin şiiridir İstiklâl Marşı. Ey yok ülke! Cephelerde
yükselen iman duvarıdır İstiklâl Marşı.
Bizi ateşe atmak istediler, gül bahçesi kabul ettik. Ey gül bahçesi. Dağlarımıza ovalarımıza bir duman çökmüştü. Sadece dağlarımıza mı, yüreklerimize, ruhumuzun derinliklerine. Bir rüzgâr bekliyorduk. İçimizde vınlayan
rüzgâr, İslam’ın gür sadası biçiminde dokundu dudaklara: Korkma! Sönmez
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bu şafaklarda yüzen al sancak! Ey konuşan rüzgâr. Meydan meydan dolaştı bu
rüzgâr, cami cami, ev ev. İçimizden geçen büyük dünyalar, Safahat’ın sayfalarında parlayan ülküler. Ey ülke. Ey büyük ülke. Ey şehir şehir parçalanan ülke.
Akdeniz’den Marmara’ya dökülen kara bir günün batağında tek dişi kalmış canavarlarla boğuşan İstanbul’dan mürekkep yürek. Ey mürekkep yürek. Düveli
muazzamanın korkutamadığı muazzam yürek. Seni ne kadar yüceltsek azdır.
Bir sahabe gibiydin geceler ülkesinde, Bedrin aslanları gibiydin. Ey sahabeler.
Ey Bedrin aslanları.
Ahlak felsefesinin kitabını yazdı, olmadı, bakın böyle yaptı. Adım adım,
milim milim adaletin imbiklerinden aktı. Ey milim! Ey imbik! Bu memleketin
dağı taşı Âkif ’in arkadaşıdır. Memleketin dağıyla taşıyla senli benli konuşan
birinin şiiridir İstiklâl Marşı. Sen ey boğaz! Uzattın da demirden kolunu, zavallı yurdumu tehdit eden deniz yolunu, düşmana asırlarca kapattın. Şimdi
can çekişen haykırışların elimi ayağımı inletiyor. Söyle açık mı kapalı mı yolun? Ateş yağıyor üstüne her taraftan açık mı kapalı mı yolun? Taş olsa erir
bulutlardan yağan binlerce şimşek. Hak ocağıdır bu vatan açık mı kapalı mı
yolun, söndün mü son ocak. Söndün mü elimi ayağımı inleten haykırışların.
Ey geceler ülkesi! Ey yokluk!
Marşın yazıldığı günler tarihimizin en acı günleridir. Milletin tarihinde
varlık yokluk kavgası verdiği tek dönemdir. Ey yokluk! Ey tüten ocak! Yaşamak yok size diyenleri yerin dibine gömenlerin şiiridir İstiklâl Marşı. Demir
pençenin şiiridir. Sesimi duyan yok, ışık yok, yol yok, yolcu yok. Ey tüten ocak!
Yön yok. Oturup birlikte ağlaşacak can yok. Varlıkta ses yok. Dünya susmuş.
Bülbül susmuş. Haritalar susmuş. Parça parça ülke yok. İşte çiğnetmedi namusunu diyenlerin şiiridir İstiklâl Marşı. Şüheda gövdesi baksana dağlar taşlar. O
rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış
yatıyor. Ey yokluk! Ey geceler ülkesi! Birinci Dünya Savaşı, İstiklâl ülkesi. Ey
nazlı bayrak.
İstiklâl Marşı’nın yazıldığı günler tarihimizin en acı günleridir. İstiklâl
Marşı yaşayan, nefes alıp veren canlı bir organizmadır. Her gün biraz daha
güçlenen, biraz daha büyüyen, güvendiğimiz, itimat ettiğimiz ocağımız, evimiz barkımızdır. Tarihten süzülüp gelen ruhumuzdur. Karakter timsalimizdir.
İçinde Trablusgarp Harbi’nde, Balkan savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı’nda,
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İstiklâl Harbi’nde geçen günlerimiz vardır. Ordadır yabancılaştıkça her gün
daha çok özlediğimiz ruh, arada bir neşelenen yürek. Ey neşelenen yürek. Büyük Pota.
Marşın mecliste kabulü İstiklâlin ilk adımı, ilk zaferidir. O gün hepsi ordadır. Ülkeyi temsil eden yanık yürekler de, savaştan sonra vatansever kesilenler
de. Marş o gün hepsini Âkif ’e dönüştürmüştür. O gün hepsi ayaklandı tekrar
tekrar okudu. Aktan karadan okudular. Ankara’dan Kayseri’den, dönüp Urfa’dan Maraş’tan okudular. Doğuda batıda durdurulan düşmandan, Kars’tan,
Ardahan’dan, Oltu’dan, Erzurum’dan, dönüp Konya’dan, Adana’dan, Mersin’den
okudular. Sakarya’da çınlayan tekbir, Antep’ten, Antalya’dan okudular. İstanbul’da Fatih’in türbesine hava atan, Bursa’da Osman Gazi’nin mezarını tepikleyen düşmanı titrete titrete okudular. İstiklâl günlerinin müjdesi Türkiye’nin
yüreği tam tekmil 41 mısra, bir kez, bir kez daha okudular. Zaferin hatırına
bir kez daha. Hepsi ordaydı. Üzgün Şark, bütün Anadolu tam tekmil 41 mısra.
Hepsi ordaydı. Cihadın kıblesi, özgürlüğün meşalesi. Şehitlerin ruhları, annelerin gözyaşları.
İstiklâl Marşı 12 Mart 1921’de mecliste kabul edildi. O günlerde meclis
Anadolu’nun ortası koca bir binadır. Etrafı göz alabildiğine boş arazidir. Boşlukta yükselen Anadolu’nun kalbidir. Hacı Bayram’ın gölgesinde yükselen milletin istinat duvarıdır. Özgürlüğün kalbi burasıdır. Bu kalpten yükselen İstiklâl Marşı bir daha susmayacaktır. Marşın mecliste kabul tartışmaları ülkenin
içinde bulunduğu atmosferi kavrama açısından önemli bir göstergedir. Her
mısrası ayakta alkışlanmıştır: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Şiddetli alkışlar. … Alkışlar. … Alkışlar. … İnşallah sesleri. …Alkışlar. …
Sürekli alkışlar… Bu Türkiye’ydi savaşı kazanan. Dinin son yurdunu kurtaran.
Milletin aklından geçen, kalbinde biriken ne varsa İstiklâl Marşı’ndaydı. Özgürlük savaşını örgütleyen meclis o gün yeni bir meclisti.
İstiklâl Harbi’nin fırtınalı günlerinde marş için açılan yarışmaya 724 şiir
katılmıştır. Katılımın yüksekliği yarışmaya ilgiyi göstermektedir. Fakat ön elemeyi geçip finale kalan yedi şiire baktığımızda bunlara şiir demek oldukça
güçtür. Âdeta eli kalem tutan herkes yarışmaya katılmıştır. Bu durumda tek
çare kalmıştır. Bu marşı yazabilecek tek şaire başvurmak. Devlet Âkif ’e yazılı
bir belgeyle müracaat edip marşı yazmasını istemiştir. Siz “son çare”siniz de392

İSTİKLÂL MARŞI’NIN ŞİİRİ
Osman Özbahçe

miştir: “Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır.”
Âkif ’e başvuru yarışmanın iptali anlamına gelmektedir. Devlet Âkif için
yarışmasını da, şartnamesini de ortadan kaldırmıştır. Bu ilk değildir. 23 Temmuz 1908’de askerî bir darbeyle devleti ele geçiren İttihat ve Terakki, iktidarının ilk günlerinde Âkif ’i aralarına davet etmiştir. 2 Ağustos 1908’de İttihat ve
Terakki’ye katılım töreni yapılmıştır. Her tarafta yeni iktidarın coşkusu dalgalanmaktadır:
“Vatanperver bir gruptan müteşekkil arkadaşlarıyla birlikte Âkif cemiyete alınacaktı. … Âkif yeminin şekline keskin bir itirazda bulundu.
Yemindeki, bilâ şart u kayd cemiyetin emirlerine itaat, kaydının kaldırılmasını teklif etti. Bu, o zamanda pek cesurca bir teklif idi. Kısa bir
münakaşadan sonra arkadaşları yemin ettiler. Fakat Âkif, ben cemiyetin yalnız emr-i marufuna biat ederim, mutlak surette söz veremem ve
yemin edemem, dedi. İşi kestirdi. Şahsiyet ve kıymetini nazarı dikkate
alarak, cemiyetin artık bir ihtilâl cemiyeti hâlinde kalmayacağını düşünerek istediği gibi yemini kabul ettim. Bu yemin tarzı cemiyet toplantılarında epey dedikoduya sebep oldu ve hatta bunun üzerine yemin
sureti tashih edildi. Âkif ’in Meşrutiyetin ilânının onuncu gününde bu
cesareti göstermesi ve sözüne bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesi
ve hususiyle cemiyete girmesindeki sebeplerin bilinmeyen tarafı, tamamıyla menfaatten uzak görülmesi, üzerimde mühim tesir yapmıştı.”
5 Şubat 1921’de kendisine başvurulmuş, 7 Şubat’ta şiiri teslim etmiştir.
İdareten kaldığı dergâhta, sokakta, mecliste, her yerde, gece gündüz şiddetli
bir yoğunlaşmayla iki günde marşı yazmıştır. Bir gece uyanıp, âdeta rüyasında
ilham almışçasına, ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, mısrasını
not edecek kâğıt bulamayınca kurşun kalemle mısrayı dergâhın duvarına yazmıştır:
“Vekâlet yapmış olduğu tetkiklerde fevkalâde kuvvetli bir şiir aramak
lüzumunu hissettiği için … Mehmed Âkif Bey Efendi’ye müracaat edilmiştir. … Kendileri, isimlerinin ikramiye ile anılmasını istemediklerini,
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bundan çekindiklerini izhar ettiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lâzım
gelen tedbirleri alırız ve icap eden ilânı yaparız dedim. Bu şart ile büyük dinî şairimiz bize fevkalâde nefis bir şiir gönderdiler. … Arkadaşlar
reyimi ihsas ediyorum. … Bundan sonra Hamdullah Suphi Bey çok güzel bir inşad ile kürsüde İstiklâl Marşı’nı okudu. Meclis alkış tufanları
arasında çalkalandı.”
Marş 17 Şubat’ta devletin resmî yayın organı Hâkimiyet-i Millîye’de ve Sebîlürreşâd’da yayınlanmış, 26 Şubat’ta meclise intikal etmiş, 1 Mart’ta gündeme
alınmış, 12 Mart’ta resmen kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı, meclis görüşmelerine yarışmada ön elemeyi geçen yedi şiirle birlikte sevk edilmiştir. Âkif ’in
marşıyla birlikte diğer şiirlerin de meclis kürsüsünden okunması talep edilmiş, meclis başkanı diğer şiirlerin okunmasına izin vermemiştir. Aynı şekilde
marş işini şairler ve bestekârlardan oluşan bir komisyona havale edelim teklifi
reddedilmiştir, encümen-i edebi teşkil edelim teklifi reddedilmiştir, maarif
vekâletine ne kadar şiir verilmişse aynı şiirleri bir de bir edebiyat komisyonu
incelesin teklifi reddedilmiştir, marşı meclis değil maarif vekâleti seçsin teklifi
reddedilmiştir, marş için bir ihtisas komisyonu kurulsun teklifi reddedilmiştir,
her marş ayrı ayrı oylansın teklifi reddedilmiştir. Reddedilmeyen tek teklif,
yedi vekilin, Âkif ’in marşının İstiklâl Marşı olarak kabul edilmesini isteyen
tekliftir. Meclis başkanı bu vekillerden, “Basri Bey’in takririni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın, kabul edildi efendim.” Refik Şevket Bey: “Mehmed Âkif
Bey’in şiirinin aleyhinde bulunanlar da ellerini kaldırsın.” Reis: “Bu takriri,
yani Mehmed Âkif Bey Efendi tarafından yazılan marşın İstiklâl Marşı olmak
üzere tanınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın, büyük çoğunlukla kabul
edildi.” Hepsi oradadır. El kaldıranlar da, el kaldıramayanlar da. Marşın perspektifi, duygusu, düşüncesi ayakta alkışlanmıştır. Gözyaşları içinde, inşallah
sesleri içinde tekrar tekrar okunmuş, tekrar tekrar teyit edilmiştir.
O gün el kaldıramayanlar, savaş sonrası galiplerin dayattığı siyasi ortamın
muhalife dönüştürdüğü Âkif ’e omuz atmak, bak yazdığın marşı değiştiririz
yapmak istemişlerdir. Ankara’ya geçerken ailemi belki bir daha göremem diyerek oğlunu ailesinden hatıra olarak yanına alan adama, ölümü kabul ederek
yola çıkan adama, Ankara’ya doğru yürümekten ayakları şişen, ayakkabıları

394

İSTİKLÂL MARŞI’NIN ŞİİRİ
Osman Özbahçe

yırtılan adama, kapı kapı dolaşarak milleti cihada çağıran adama, cami kürsülerinde vaaz eden, kumandanlarla cephelerde dolaşan, ev toplantıları, sokak mitingleri düzenleyen adama omuz atmaya çalışmışlardır. Ne bilsin Âkif
öyle bir savaştan sonra böyle günlerin geleceğini. İstanbul’da kalanların, işgal
günlerinde Balkan kaplıcalarına tatile gidenlerin, ikbalini İngiliz galibiyetine
bağlayanların el üstünde tutulacağını, kendisinin sürgüne gideceğini. Oysa
Ankara’ya gelişini resmî gazetede birinci sayfadan haberleştirmişlerdir. Dosta
düşmana Âkif bizimle demişlerdir. Milletvekili kimliği meslek hanesine İslam
şairi yazmışlardır. Şimdi hepsi gitmiş yerlerine başka başka adamlar gelmiştir.
Savaş sonrasının vatanseverleri, istiklâl günlerinde el kaldıramayanlar aslan
kesilmiştir. Fırtınanın biri bitmiş biri başlamıştır. İstiklâl Marşı Türkiye’nin
perspektifidir. Geleceğe bakışıdır. Ütopyasıdır. O gün neyse bugün de odur.
Âkif, marşı değiştirmeye kimsenin gücü yetmez diyor. Değiştirmeye de, yeniden yazmaya da.
Ey gerilimli tüfekler! Ey ihanet! Ey kulakları sağır eden şiir! Her defasında
daha güçlü bir biçimde Âkif ’i sahiplenen kalabalıklar. Ey önemsiz kalabalıklar! Ey küçük insanlar! Ey reaya! Herkes onu vaiz zannediyor: Beni kürsüde
görüp vaaz edecek sanmayınız. Vaiz değil, Camideki Şairdir o. Derdi vatan
toprağı, İslam yurdudur. Beni kürsüde görüp vaaz edecek sanmayınız. Bana siz
âlem-i İslam’ı sorun söyleyeyim. Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim
var. Dönemin en etkili şairi, en etkili düşünürüdür. Dünyanın dört bir yanına
hitap eden en etkili yayın organını çıkaran adamdır. Servet-i Fünun günlerinde Fecr-i Ati’nin kurucularından Hamdullah Suphi ondan büyük şair, geleceğe
kalacak şiir biçiminde söz etmiştir. Türk edebiyatında yeni edebiyatın öncü
isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem övgü dolu ifadelerle şiirini yüceltmiştir. Ömer Seyfettin, ne zaman Süleymaniye Kürsüsünde’yi okusam İslamcı bir
ütopiste dönüşüyorum demiştir. Muhteşem bir şaheser, şaheser kere şaheser
demiştir. Yahya Kemal’in başucu kitabı, yatağının yanındaki küçük masada
duran iki değişmez konuktan biri Safahat’tır. İslam tarihindeki en büyük destan şairi (Cenap Şahabettin) biçimindeki övgüleri duymazlıktan gelecek ölçüde tevazu sahibi büyük bir şair, büyük bir entelektüeldir.
Beni kürsüde görüp vaaz edecek sanmayınız. Bana siz âlem-i İslam’ı sorun
söyleyeyim. Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim var. Cami kürsüleri395
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nin alışık olmadığı bir vaizdir o. Anadolu’nun, özgürlük savaşının bilgesidir.
Dergisiyle İslam dünyasına hitap eden Büyük Hatip, camilerde, şehir meydanlarında, Anadolu kasabalarında, sabahlara kadar süren ev toplantılarında büyük davayı anlatmaktadır.
Balkan savaşlarının acıklı günlerinde kürsüye çıktı, Beyazıt Camiinde halkı savaşa çağırdı. Bir daha o kürsüden inmedi. Fatih Camiinde kürsüye çıktı.
Konuşma metinleri Sebîlürreşâd’da yayınlandı. Balıkesir Zağanos Paşa Camiinde konuştu. Konuşma metni 1 Şubat 1920 tarihli İzmir’e Doğru’da yayınlandı. Ankara’ya çağrıldığında ayağının tozuyla Hacı Bayram kürsüsündedir.
24 Nisan 1920’de Ankara’ya geldi. 28 Nisan 1920’de Ankara’ya gelişi İslam
şairi Ankara’da içeriğiyle Hâkimiyet-i Millîye’de birinci sayfadan duyuruldu.
“İslam Şairi Âkif Bey” başlıklı kısa metinde Âkif ’ten dört kez İslam şairi olarak
söz edildi. Bir kez de bilge: “Şair-i hakîm-i İslam”: İslam’ın bilge şairi biçiminde. İslam’ın şairi İslam’ın savaşındaydı.
Haberde 30 Nisan’da Hacı Bayram’da vaaz edeceği yazıyordu. Özgürlük
Vaazları başlıyordu Ankara’dan. 29 Nisan 1920’de Burdur kazasından vekil yapılması için Konya vilayetine telgraf çekildi. 30 Nisan’da büyük bir cemaate
coşkulu bir vaaz verdi. 4 Ekim 1920’de Basın ve Haber Alma Genel Müdürlüğü Meclis Başkanlığından Âkif ’in irşat için Kastamonu’ya gönderilmesini istedi. Kastamonu Nasrullah Camiinde halkı cihada çağırdı. Sebîlürreşâd,
Âkif ’in konuşmasını yayınladı. Derginin bu sayısı defalarca yeni baskı yaptı.
Devlet tarafından askerler arasında dağıtıldı. Diyarbakır Cephesi Komutanı
Nihat Paşa bütün erata Sebîlürreşâd’da yayınlanan Kastamonu vaazını dağıttığı
gibi Âkif ’e de mektup yazarak şükranlarını arz etti. Kastamonu’nun ilçelerinde yaptığı konuşmalar Sebîlürreşâd’da peş peşe yayınlandı. Bu konuşmaların
bir kısmı Hâkimiyet-i Millîye tarafından iktibas edildi. Âkif ’in Sırâtımüstakîm
ve Sebîlürreşâd’dan sonra şiir ve yazıları sadece Hâkimiyet-i Millîye’de yayınlanmıştır. Sebîlürreşâd, cihat çağrısının yapıldığı en güçlü yayın organıdır.
Özellikle Âkif ’in konuşmalarının yayınlandığı sayılar devlet eliyle çoğaltılarak
bütün yurtta dağıtılmıştır. Fakat savaş bittikten sonra 6 Mart 1925’te Âkif ’in
dergisi kapatılmıştır. Âkif ’in dergisini İttihatçılar da kapattı, Cumhuriyetçiler
de. Oysa meclisin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hâkimiyet-i Millîye
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dışında mali destek verdiği tek yayın organıdır Sebîlürreşâd. Âkif de devletin
Ankara’ya davet ettiği tek sivil şahsiyet.
29 Temmuz 1922’de üç milletvekiliyle birlikte askerlerin bayramını kutlamak üzere meclis tarafından cepheye gönderildi. Temmuz ve Ağustos aylarında cepheleri dolaşan mebuslar heyetinin içindeydi. O artık istiklâl günlerinde
yükselen efsanevi kahramandır. Bu milletin, bu toprakların ayırt edici simgelerinden biridir. Onda olan Yunus’ta yoktur, Mevlânâ’da yoktur, Fuzuli’de yoktur. Âkif bütün zamanların şairidir. Yunus gibi, Mevlânâ gibi, Fuzuli gibi. Onu
Yunus’la, Mevlânâ’yla, Fuzuli’yle değerlendirmek, bir arada görmek elbette
önemlidir. Ama o semasında tek başına bir yıldızdır. Büyük yıldızdır. Milletin
birer birer bir araya gelerek vücuda getirdiği büyük adamdır. Herkesin şiirinde
kendisini gördüğü büyük aynadır.
İstanbul’da kalanlar da, Ankara’ya gelenler de yazamazdı. Millî hükûmetin
millî marşını kalbi cephelerin kalbinde atan bir şair yazabilirdi. Âkif ’e müracaat halk arasında duyulmuş, haber Ankara’da yayılmıştı. En feci izmihlal
kaderimize dönüşecekken sana yok ırkıma yok izmihlal çıkışıyla çalkalanmıştı
Anadolu. Onun ırkını diline dolayanlar Çanakkale şehitlerini sıra sıra sayamayanlardır. Âkif ’in ırkı Dua Tepede yatmaktadır. Tek tek, satır satır yatmaktadır.
Ey sağır kulak! Ey kayıp zaman! O konuştukça Anadolu konuşuyor, o konuştukça ruhu Anadolu’yu dolaşıyordu. Büyük Pota İstiklâl Marşı herkesi içine
çekiyor, eritiyor, yeni bir kalıba döküyordu. Savaş meydanlarındaki askerlere
onun konuşmaları dağıtılıyordu. Camilerde, miting meydanlarında onu dinleyenler, sabahlara kadar konuşa konuşa ikna ettiği adamlar cepheye koşuyordu:
“Meclis kürsüsüne en sonra çıkan Maarif Vekili olmuştu. O, Âkif ’in
yazdığı İstiklâl Marşı’nı okuyordu. Hemen her mısra alkış tufanına tutuldu. Mebuslardan Fazıl Paşa ‘Bir defa daha okunsun’ diye bağırdı.
Maaarif Vekili bir defa daha okudu. ‘Bir defa daha okunmalıdır’ dendi.
Gene okundu.”
İstiklâl Marşı’na ilişkin yazılarda Safahat ilgisi yok. Bunu hep tuhaf bulmuşumdur. İlgi kuranlar da ya istiklâl kelimesi sayıyor, ya marş benzeri şiir
arıyor. Oysa Âkif ’in şiiri baştan başa istiklâl şiiridir. Özgürlükle ilgili, özgür-
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lüğe ilişkin bir şiirdir. Marşın doğduğu kaynaktır Safahat. İstiklâl Marşı bu
kitabın özü, en etkili şiiridir. Âkif ’in şiirindeki büyük idealdir. Şiirinin akış
yönüdür. İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şehitleri bu şiirin taçlandırılması, kolayca kuşatılamayacak büyük içeriğin üst başlıklarından biridir. Marş âdeta
Safahat’ın finali, Âkif ’in son şiiridir. Safahat ve İstiklâl Marşı sebep sonuç ilişkisidir. Âkif ’in şiiri milletin yaşadıklarına koşutluk içermektedir. Bu şiir âdeta
İstiklâl Marşı’yla noktalanan kronolojik bir seyir izlemektedir. Şiirde kronoloji her zaman birebir kronoloji değildir. Balkan savaşları, Âkif ’in şiiri; Birinci
Dünya Savaşı, Âkif ’in şiiri; Çanakkale, Âkif ’in şiiri; Bursa’nın işgali, Âkif ’in
şiiri; Anadolu’nun işgali, Âkif ’in şiiri; İstiklâl Marşı, Âkif ’in şiiri. Millet ona
tutuna tutuna yürümektedir.
Savaştan sonra Âkif ’i önemsizleştirmeye çalıştılar. Hepsi öldü, Âkif kaldı.
Hepsi unutuldu, Âkif yaşadı. Şiiri her dönem yeni yorumlarla güçlendi. Modern zamanların arifesinde İslam’ın çağdaş gücüdür Âkif ’in şiiri. Âkif ’e çatarak rütbe kazanmanın yolları eridi. Âkif, hakkı tutar kaldırırım diyor. Millet
bunu yaptı. Zaman bunu yaptı. Zamanla sağlamlaştıkça sağlamlaştı Safahat.
Âkif kadar şiiriyle özdeş ikinci bir şair yoktur. Hayat hikâyesidir Safahat. Özü
de İstiklâl Marşı’nda parlayıp durmaktadır.
Âkif şiiriyle etkiliyor, siyasetiyle değil. Anti emperyalist karakteriyle etkiliyor. Âkif ’in şiiri anti emperyalist bir şiirdir. Türk şiirinde ilk anti emperyalist
şiirdir. İstiklâl Marşı da emperyalizme karşı çıkan anti emperyalist bir marştır. Batı’yla aramızdaki kesin çizgidir. İstiklâl Marşı’ndaki canavarla savaşan
kahraman bizlere her gün kimlere karşı savaş verdiğimizi hatırlatmaktadır.
Selçuklular Dönemi’nde Haçlı Seferleri biçiminde yaşanan savaş Osmanlılar
Dönemi’nde Birinci Dünya Savaşı biçiminde yaşanmıştır. Savaş bitip siyaset
günleri geldiğinde kültür politikalarına dönüşen düveli muazzamaya kafa tutan yine İstiklâl Marşı’dır.
Âkif bütün zamanların şairidir. Zaman Âkif ’i eskitmek yerine yeni yorumlarla sürekli güncellemiştir. Safahat Okumaları dost meclislerinde Sevda
Sözleri biçiminde sürmektedir. Safahat bu milletin bu dünyaya cevabıdır. Savaşa cevabıdır. Özgürlüğe cevabıdır. Barışa cevabıdır. İstiklâl Marşı öylesine
yoğun bir şiirdir ki âdeta tek başına bir kitaptır. Âkif ’in şiiri denildiğinde herkesin aklına öncelikle İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şehitleri gelir. İstiklâl Marşı
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da, Çanakkale Şehitleri de Türk şiirinin iftiharıdır. Biri kalbimiz, biri ruhumuzdur. Milleti yansıtan değil, yaşatan şiirlerdir. Âkif ’in şiirine ilişkin eleştiriler, bu şiiri manzum hikâye biçiminde indirgeme çabalarının nedeni İstiklâl
Marşı’dır. Âkif ’in hayatında en çok öne çıkan özellik vatanseverliği ve dindarlığıdır. Din ve vatan onda iç içedir. Onun gözünde Türkiye İslam milletinin
anahtarıdır. Türkiye’nin anahtarı da İstiklâl Marşı’dır. Büyük Potadır. Milleti
eritip 41 mısraya döken tek metindir.
Dünya tarihinde neredeyse bütün devletlerin birleşip saldırdığı, yine de
yıkamadıkları tek devlet Türkiye’dir. Bu dün de böyleydi bugün de böyle. Onlarca devlet saldırmış, millet onlarca devlete karşın yine yeni bir devlet kurmayı başarmıştır. Ey Birinci Dünya Savaşı! Ey haritalar! Âkif ’le bir kez daha
şiirden doğan millet! Moğol istilasında milletin en büyük dayanaklarından biri
Yunus’un şiirleriydi. Dilimiz de, dinimiz de Yunus’la yeniden doğuş yaşamıştı.
Yüzlerce yıl sonra Âkif ’le bir kez daha şiirden doğan millet! İçimizden geçen
büyük dünyaların, büyük ülkülerin, büyük ülkelerin marşı! Ey Hak! Ey vadedilmiş günler! İçimizden geçen, eksik bıraktığımız, yapamadığımız her şeyin
toplaştığı kitap. Ey Safahat!
İstiklâl Marşı büyük tarihtir. Marşın ardında koca bir tarih vardır. Yüzyıllar sürmüş büyük bir imparatorluk vardır bu marşın ardında. Yüzlerce ama
yüzlerce yıl sonra ilk defa düşman ayağı basmış toprakların ürpermesi vardır.
Çiğnetmedi yurdunu çiğnetmeyecek azmi vardır. Ardında özgürlük yemini,
din yemini, vatan yemini vardır. Köse İmam, Mandal Hoca vardır. Asım vardır. Fatih Kürsüsü, Süleymaniye Kürsüsü, Nasrullah Camii, Diyarbakır Cephesi Komutanı Nihat Paşa vardır. Ardında Safahat vardır. Mehmed Âkif vardır. Savaşla geçen bitip tükenmez yıllar vardır. Sönen ocaklar, geri dönmeyen
babalar vardır. Ey tüten ocak. Savaş meydanlarında kaybolup giden meçhul
askerler vardır. Ey meçhul asker. Ey sönen ocak.
İstiklâl Marşı, millî mücadelenin bir safhasıdır. Savaşın mütemmim cüzü,
ulaşılan aşamasıdır. Balkan savaşlarında toplum yıkılıyor, sistem çöküyor. Birinci Dünya Savaşı’nda devlet yıkılıyor. İstiklâl Harbi’nde millet un ufak edilmek, sömürge valilerinin emrinde köleye dönüştürülmek isteniyor. İstiklâl
Marşı’yla girilen süreç ayakta kalma savaşıdır. Yaşama savaşıdır. Onlarca devlete karşın devlet kurma mücadelesidir. Milletin iradesi milletin marşındadır.
399

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Millet varlık yokluk günlerinde, en acılı savaş günlerinde Âkif ’in paltosundan çıktı. Moğolların Anadolu’yu kasıp kavurduğu günlerde Yunus neyse
istiklâl savaşının verildiği günlerde Âkif odur. Şiiriyle odur. Şahsiyetiyle odur.
Büyük Potadır Âkif, büyük şiir. Herkesin altına toplandığı Büyük Şemsiye.
Potasında erittiği insanları Hudutların Kanununa dönüştüren Büyük Hatiptir: Alınır kal’a mı göğsündeki iman? Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına
râm? Çünkü te’sis-i ilahi o metin istihkâm. Allah yapısı göğsündeki iman, ilahi
bir eser. Göğsümüzden başka istihkâm yoktur. Ey serhat boyları. İman dolu
duvar. Öyle günlerdir ki Âkif ’in paltosu bile vatan içindir. Âkif ’in paltosu vatan için, din iman uğrunda gösterilen fedakârlık demekti. Ey fedakârlık. Para
karşılığı istiklâl işini kabul etmeyen Âkif ’e geçimini zehir eden dünya! Evlerden sokaklara taşan çatal kaşık sesleri. Kuş cıvıltıları. Ey kuş cıvıltıları! Ey nazlı
hilal! Her şiirde konuşan bir özne vardır. İstiklâl Marşı’nın öznesi kimdir? Âkif
midir, millet midir? Âkif ’i milletin, milleti Âkif ’in yerine geçirsek ne değişir?
Millet kimdir? Âkif istiklâlin marşını yazdı, destanını da yazmak istiyordu.
Fakat Safahat baştan başa istiklâlin destanı değil mi?
İstiklâl Marşı gerçekten İstiklâl Marşı’dır. Gerçek bir istiklâlin gerçek marşıdır. Onu değiştirmeye çalışanlar Türkiye’nin bağımsızlığını tartışmaya açmak için yanıp tutuşanlardır. Hiçbiri bu marşı yazanlar arasında değildir. D.
Mehmet Doğan, İstiklâl Marşı için millî mutabakat metnimizdir dedi. Millî
mutabakat Türkiye şartıdır. Türkiye şartının alternatifi yoktur. Ötesini söylemeyeceğim demektir. İstiklâl Harbi neyin üzerine bina edilmişse İstiklâl Marşı
da onun üzerine bina edilmiştir. Savaş meydanlarındaki askerlerin mantığıdır.
Örtüşme, iç içe geçme değil, doğrudan İstiklâl Harbi’nden doğan İstiklâl Marşı söz konusudur. Yeni devletin kuruluşunda kurucu tek metindir. Eldeki tek
belgedir. Sadece milletin, sadece devletin değil, aynı zamanda Âkif ’in de destanıdır. İslam âlemini ebediyen yok etmek isteyenlere verilen ebedi cevaptır.
Yazıldığı günlerde bütün milleti maneviyatı altında toplayıp nasıl koruduysa
bugün de korumaktadır.
Muazzam yürek. Paslanmaz yürek. Dalgalan dalgalandıkça şafaklar. Bu
yürek seni unutmaz. Sen varken susmaz.

400

MEHMED ÂKİF ERSOY VE LİRİK GERÇEKLİK
Maksut Yiğitbaş
Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Şiirin talebesi veya ustası olmak için emek ve ömür verenlerin yanında sadece şiir
yazmakla yetinenlerin ayrımı sürekliğini yitirmeyecektir. Şiir yazdığını zannedenlerin
ne yazık ki sayısının çokluğu için, Aziz Nesin’in dile getirdiği matematik paradoksu güzel ve yerinde bir mizahtır; “Bizde her üç kişiden dördü şairdir.” (Belge, 2018: 18).Şiiri

seven ve çoğu zaman şiir gibi yaşayan milletimiz şiire hayatını vakfedenleri
unutmaz ve onları resmî veya gayr-ı resmî yâd ederler. Mehmed Âkif bu vefaya layık görülenlerdendir. Şiirleri ve çoğu destanlaşan manzumeleriyle Türk
halkının kalbinde yer eden millî şairimiz Ersoy şiiri bilen usta bir şairdir; bunu
poetik nitelikli düzyazılarından okumak, örneklemelerini Safahat’ta görmek
mümkündür. Safahat tema bakımından olduğu kadar zengin tekniklere de sahip bir şiir külliyatıdır. Bu eserin tematik ve biçim bakımından çeşitliliğe sahip
olması şairinin hayat sergüzeştinden ve şahsiyetinden kaynaklanır. Mehmed
Âkif lirik bir insan, idealist bir şairdir. Karakterine ve sanatına özgü bu hasletler zaman zaman yer değiştirerek şiirine ve hayatına yansımıştır.
Safahat’ta lirik şiirlerle birlikte didaktik, epik ve yergi niteliğinde pek çok
manzume yer alır. Âkif, lirik muhtevalı şiirlerinde sergilediği tavrı ve anlatım
biçimini manzum hikâye diyebileceğimiz tahkiyeli anlatımlarında terk eder.
Bu defa didaktik bir söyleme başvurur. Bu manzumelerde kişi, mekân, zaman
ve mevzu bir kompozisyon içindedirler. Şiirlerinin bu özelliğinden ötürü Orhan Okay, Safahat’ta Âkif ’in yer yer hikâyeci ve romancı tavır sergilediğini
belirtir: “Devrine kadar, hattâ belki ondan sonra da, Âkif kadar şiiri sokağa
kalabalıklar arasına alelâde insanlar arasına sokan bir şair bulunamaz… Âkif,
sokaktaki şairidir… lirik şiirlerinin dışında bilhassa manzum hikâyelerinde ve
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tasvirlerde şair değil, romancı gibi hareket etmiştir.” (Okay, 1989: 60). Mehmed Âkif, tahkiyeli bu manzumelerin çoğunu diyalogla biçimlendirir. Mehmed Âkif şiirlerinde idealist karakteri ile ön plana çıkan söylemlerde bulunursa da çoğu yerde lirik şair tavrı ortaya koyar. O, modernistler gibi şiiri dilde
değil, hakikatin bizatihi kendisinde inşa eder. Şiirlerini cümle mantığıyla inşa
etmiş olması, pek çok şiirini bir kurguya dayalı sunması yazdıklarını şiir kimliğinden uzaklaştırmaz çünkü bunu çok önemli bir farkla gerçekleştirir; Âkif
gerçekliği şiirine sıradan biçimde değil romantik haliyle yansıtır. Bunda tasvir
kabiliyetinin rolü gözlem gücü önemli rol oynar. Bu bağlamda Safahat’taki şiirler etkisini, gücünü ve güzelliğini Mehmed Âkif ’in tasvirdeki yetkinliğinden
alır (Yetiş, 2006: 111).
Lirik ya da romantik gerçeklik şairin gözleminde, tanıklığını şiire yansıtış
biçiminde ortaya çıkar. Romantik duyarlık hayata olduğu kadar eşyaya, hadiseye bakmada kendini belli eder. Romantikliği alaya alınan bir yazar olarak
Joseph Conrad, romantik gerçekçiyi günlük hayatın sıradan gerçeklikle dolu
deneyimlerini romantik biçimde gören, bilim adamını realistliğine sahip olsa
bile romantik bakış açısıyla insani gerçekliği bizim için en iyi şekilde yeniden
üreten kişi olarak tarif eder (Conrad, 1922: 20). Ona göre “Romantik realist,
hayatın gerçekliği kadar kurguyu, fiktif dünyayı göz ardı etmez. Tüm insani
ilişkilerde romantizm ve reailizm içsel bir meseledir. Dolayısıyla gerçekçi veya romantik olma bir vurgulama biçimi” olarak ortaya çıkar (Conrad, 1922: 21). 19. yüzyılın
büyük yazarı, anlatı sahasında büyük eserler ortaya koyan Dostoyevski’nin romantik

gerçekliği üzerine yoğunlaşan Donald Fanger, Suç ve Ceza yazarının romantik
gerçekliğini yaşadığı asrın sosyal yaşamıyla ilişkilendirir: “Romantik gerçekçiliğin yükselişi, 19. yüzyılın kent merkezli yaşamı detaya inmeksizin, kendi gerçekliği kadar sıra dışılığı ancak romantik bir bakış açısıyla gözlemlenebilir. Romantik gerçekçilik, yaşamın yeni alanlarını ciddiyetle sanata açacak ve aslına
uygun şekilde tasarlanmış bir vizyon olarak onlarda (yaşamın yeni alanlarında) nelerin bulunabileceğini göstermekti, Dickens’ın dediği gibi: ‘gerçeğin şiiri’
(Fanger, 1998: 65). Fanger’ın 19. yüzyılla ilişkilendirdiği bu romantik gerçekçiliğe Ahmet Mithat Efendi’nin ve Halit Ziya’nın romanlarında sıkça rastlarız.
Uşaklıgil’in İzmir’de yazdığı ilk dönem romanları, Mai ve Siyah pek çok açıdan
romantik gerçekliğe sahiptir. Pek çoğu birer manzum hikâye özelliği taşıyan
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Mehmed Âkif ’in yazdıklarını sıradanlıktan, menkıbevi söylemden uzaklaştıran onlardaki romantik gerçekliktir. Bahsi edilen lirik gerçekliğe Ara Güler’in
fotoğraf karelerinde sıklıkla rastlanır. Âkif ’i manzum hikâyeciden, Güler’in
fotoğraflarını sıradanlıktan kurtaran her ikisinin de insanî olan hemen her
şeyde romantik olanı, evrensele seslenen duruşu yakalamalarıdır. Mehmed
Âkif, 1912’de Sırâtımüstakîm’de yayımladığı ‘Tasvir’ başlıklı yazısında betimlemeyi eşyayı, bir yönüyle de halde yaşanan gerçekliği dile getirme olarak tarif
eder. Gereksiz detaydan kaçınarak söylemek yerine göstermenin esas alınması
tavsiyesinde bulunur: “Tasvirin amacı hakikatleri eşyaya söyletmektir.” (Ersoy,
2011: 122). Önemli olana, görülmeye değer olana dikkat çekmektir asıl mesele.
Zira “Öyle manzaralar vardır ki kendisi şiirdir, şiirin ta kendisidir. Sanatkârların vazifesi bunu aynen nakledebilmektir.” (Yetiş, 2006: 109). Mehmed Âkif, lirik olanı görebilmenin yanında nakletmekte de mahirdir. Mezarlık manzumesi onlardan biridir, şairin bu manzumedeki gözleminin benzerini yıllar sonra
Ara Güler fotoğraflayacaktır.
Mezarlık
Bakma kabristânın ancak sâha-i medhûşuna,
Dur da bir müddet kulak ver nâle-i hâmûşuna!
Kalbi hiç benzer mi bak sîmâ-yı heybet-pûşuna?
Kim ki dalmıştır hayâtın seyl-i cûşâ-cûşuna,
Can atar, bir gün gelir, yorgun düşüp âgûşuna!
…
Akın akın geçerek pîşgâh-ı izzette,
-Muhît-i havf ü recâdan makàm-ı hayretteKıyâm-ı aczini seyreyledim... Ne dehşetmiş
Sücûd-i hilkati görmek huzûr-i kudrette!
Bu herc ü merc-i kıyâmet-nümûna hâkim olan
Hatîb-i âlem-i ulvî nihâyet oldu iyan:
Gözüm, uzaktaki bir medfenin ayak ucuna
Çöküp ziyâret eden, bir çocukla bir kadına
İlişti. Sonra biraz yaklaşınca, iyiden iyi
Tezâhür eyledi: Baktım, çocuk “Tebâreke”yi
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Kemâl-i vecd ile ezber tilâvet eylemede;
Yanında annesi gözyaşlarıyle dinlemede.
Zemîne ra’şe verirken neşâid-i melekût,
Ne manzaraydı İlâhî o makber-i mebhût?
Çocuk hayâta, o makber de mevte bir levha.
Tezâd-ı kudreti gör: Bak şu levh-i zîrûha! (Âkif, 2021: 91- 95)

Ara Güler’in yukarıda, görselde olduğu gibi fotoğrafladığı manzaralarla
Mehmed Âkif ’in Safahat’a taşıdığı insan manzaraları lirik gerçeklik bağlamında benzeşirler. Onlar için hayatın sıradan gerçekliği okuyucu ve gören için birer orijinal manzara hüviyeti taşır; bunu objektife yansıtana veya şiir diliyle
anlatana- onlar bu iddiada olmasalar bile- sanatçı denir. 22 Aralık 2013’te bir
röportajda, “Fotoğraf niye sanat değildir?” sorusuna Ara Güler’in verdiği cevapla Mehmed Âkif ’in kendi şiiri için söyledikleri neredeyse aynıdır:
“Çünkü hakikatin parçasını yakalayan bir şeydir.
Hakikat olduğu için fotoğraf mevcuttur.” Mehmed Âkif:
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‘‘hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
inan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim
şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!”
Safahat gerçek hayat sahnelerini göstermesi bakımından oldukça zengin
bir eserdir. Sezai Karakoç, Safahat’ın Osmanlı Devleti’nin devrini tamamlayışı
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında yaşanan ferdi ve toplumsal bütün duygulanmalara ayna olduğunu dile getirir: “Âkif, ‘şiirle düşünme’yi edebiyatımıza
sokan hemen hemen tek şairdir. Bir toplumun, bir ömür başından geçenleri anlatması da diyebiliriz Safahat’a. Türk Devleti, Âkif ’te, şiir ölçüleri içinde, düşünmüş, ağlamış, haykırmış ve umutsuzluğa batmış, umutla çırpınmış
adeta. Şiir, cemiyetle sonuna kadar içli dışlı olmuştur.” (Karakoç, 1987: 42).
Tanık olma, değerlendirme ve bir müfekkir olarak öneride bulunma Mehmed
Âkif ’in karakteristik özelliğidir. Hayal ile alışverişi olmayan ve görmediğini yazmadığını dile getiren millî şairimizin bu yönüyle ilgili olarak Mustafa
Karabulut şunları kaydeder: “Mehmed Âkif, toplum gerçeklerini anlatırken
gözlemlerinden çokça yararlanır. Toplumun yaşamını canlı tablolar halinde
vermekte ustadır… Onun gözlemleri, yaşadığı dönemin sosyal yapısının irdelenmesinde önem taşır.” (Karabulut, 2021: 38). Yüzyılın ilk çeyreğinde cemiyete dair hemen her şeyi acı ve tatlı, yer yer natüralist ancak çoğu zaman
lirik biçimde Safahat’a taşıyan, bu açıdan tarihî bir misyon üstlenen Mehmed
Âkif ’in gözlem gücü oldukça zengin ve çeşitlidir. Osmanlı Devleti’nin ya da
İslam ümmetinin hemen bütün coğrafyaları onun nazarından uzak değildir.
Safahat’ta bu bağlamda pek çok manzume vardır, aşağıda onlardan sadece ikisi
üzerinde durularak Mehmed Âkif ’in romantik bakış açısına dikkat çekilecektir. Bu şiirlerden ilki Küfe’dir, Bu manzumede anlatılanlar İstanbul’un fakir bir
semtinde (Fâtih’te) yaşanır. Babası aile nafakası için küfeyle hamallık yapan bir
çocuğun, babasının ölümüne neden olan küfeyi tekmelemesine şahitlik eden
Âkif, bu hadiseyi ve sonrasında gördüklerini şiir diliyle hem edebîleştirir hem
de ebedî kılar.
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Küfe
Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
Geçende Fâtih’e çıktık ikindi üstü biraz.
Kömürcüler kapısından girince biz, develer
Kızın merâkını celbetti, dâima da eder:
O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken,
Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,
Belinde enlice bir şal, başında âbâni,
Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî;
Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm...
Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim:
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember.
Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryad;
Nazar değil o bakışlar, dümû-i istimdad.
Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık;
On üç yaşında buruşmuş cebin-i safi, yazık!
O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan
Bir elliden mütecâviz çocuk ki, muntazaman
Geçerken eylediler ihtiyârı vakfe-güzin...
Hasan’la karşılaşırken bu sahne oldu hâzin;
Evet, bu yavruların hepsi, pür sürûd-i şebâb,
Eder dururdu birer âşiyân-ı nûra şitâb.
Birazdan oynıyacak hepsi bunların, ne iyi!
Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
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-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında
İlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında!
O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma’sûma...
Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma! (Âkif, 2021: 75-76)
Diyaloğa dayalı inşa edilen manzumede Hasan’ın küfeye mahkûm hayatını okuruz. Yazgısı belli olan bu yaşamdan ötürü kaybettiği babasının acısını
küfeden çıkarmak isteyen genç adam babası gibi onun altında ömrünü tamamlayacaktır. Manzumenin alıntılanmayan bütününde geçen “Fakat çocuk bana
haykırdı ekşitip yüzünü: -Sakallı, yok mu işin?... /Bizim çocuk yaramaz, evde
dinlenip durmaz... /Geçende Fâtih’e çıktık ikindi üstü biraz.” ifadeleri “Hayır,
hayal ile yoktur benim alışverişim/ İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.” diyen şairin ‘sakallı’ (kendisi), ‘çocuk’ (Âkif ’in kendi çocuğu, kızı), ‘Fatih’
(doğduğu ve bir süre oturduğu semt) bu manzumenin gerçek kahramanları ve
mekânıdırlar.
Etkisini lirik söylem ve nihayetinde yaşanan hayat sahnesinden alan diğer manzume Necid Çöllerinden Medine’de yer alır. Osmanlı Devleti’ne isyan
eden Arapları teskin ve ikna etme münasebetiyle Teşkilât-ı Mahsusa heyetiyle
Arabistan’da bulunan Mehmed Âkif, Hz. Peygamber’in kabrini ziyareti esnasında şahidi olduğu bir hadiseyi lirik gözlem ve söylem diliyle bu manzumeye
aktarır. Hz. Peygamber’e duyduğu özlemle Sudan’dan Medine’ye gelen birinin
yakarışını ve nihayetinde teslim-i ruh edişine şahitlik eder:
Necid Çöllerinden Medine’ye
“Henüz duâ ediyordum ki, “Ya Resullallâh!”
Nidâsı kükreyerek, bir kanadlı tayf-ı siyah,
Basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgeleri,
Süzüldü uçtaki “Bâbü’s- Selâm önünde yere.
…
Diyordu inleyerek:
Yâ Nebî, şu hâlime bak!
Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca, sahranın;
Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın!
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Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum;
Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum.
“Tahammül et!” dediler... Hangi bir zamana kadar?
Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var!
Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak;
Önümde durmadı artık, ne hânümân, ne ocak...
Yıkıldı hepsi... Ben aştım diyâr-ı Sûdân’ı,
Üç ay “Tihâme!” deyip çiğnedim beyabanı.
Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada;
Yetişmeseydin eğer, yâ Muhammed, imdada:
Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin;
Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin!
İrâdem olduğu gündür senin irâdene ram,
Bir ân için bana yollarda durmak oldu haram.
Bütün heyâkil-i hilkatle hasbıhâl ettim;
Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim!
Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü...
Nücûma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?
Azâb-ı hecrine katlandım elli üç senedir...
Sonunda alnıma çarpan bu zâlim örtü nedir?
Beş altı sineyi hicran içinde inleterek,
Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?
Demir nikaabını kaldır mezâr-ı pâkinden;
Bu hasta ruhumu artık ayırma hâkinden!
Nedir o meş’ale? Nurun mu? Yâ Resûlallâh!...
Sükûn içinde bir an geçti, sonra bir kısa “âh!”
Ne gördüm, oh! Serilmiş zemine Sûdanlı…
Başında, ağlıyarak bir zavallı Seylânlı,
Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini…” (Âkif, 2021: 364-365)
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Hasret, dua ve serzenişi bir arada olduğu bu manzumede anlatılanlar aşkın bir bağlılığı, nihayetinde yaşanan gerçek bir mazarayı içerir.
Mehmed Âkif, Sebîlürreşâd’da 11 Eylül 1912 tarihinde kaleme aldığı “Muhayyileyi İşlemek” başlıklı yazısında şiir ve hakikat ilişkisine değinirken kendi manzumelerine yansıttığı gerçekliğin şiir diline dönüşme halini şu şekilde
anlatır: “...öyle konular seçmeye çalışmalısınız ki ya vaktiyle kendi başınızdan
geçmiş ya da iyice dikkatinizi çekmiş olsun. Böyle yaparsanız o konuyu gözünüzün önüne getirmek sizin için pek kolay olur; pek kolay hissedersiniz,
genişletilmesi ve tamamlanması için başvuracağınız, kullanacağınız hususlar
kendiliğinden gelir” (Ersoy, 2011: 145). ‘Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek’ diyen şairin şiirlerindeki sözün doğruluğu ile Yunus Emre’nin Taptuk
Emre Dergâhına düzgün, doğru odun taşıma psikolojisi benzerdir. Biri hakikate hizmeti, diğeri odla sadece aşı değil aşkı pişirecektir. Hakka ve hakikate
bu kadar âşık olan iki dervişin yaşadıkları asırlar değişse de niyetleri aynıdır.
Âkif kendi dergâhında, Sebîlürreşâd’da genç şairlere şiir ve hakikat ilişkisi bağlamında şu dersi verir: “Gerçek hayat, gözlem her edebî eserin ana şartlarındandır... Hiç yoktan bir konu icat edeceğimiz zaman bile işe tabiilik vermek
için gerçek dayanağımız olmalıdır. Yani gerçek hayattan alınmış olup konumuzu genişletmeye yardım edebilecek olaylara, durumlara başvurmalıyız. Sonra
görmüş olduğumuz çevrelerden, incelediğimiz şahıslardan yararlanmalı, onlarla şahıslar ve hayal ettiğimiz çevreler arasında bir uygunluk oluşturmaya
çalışmalıyız.” (Ersoy, 2011: 145). Balkan facialarının yaşandığı ve daha büyük
acıların, I. Cihan Harbi ile kapıya geldiği bu yıllarda Âkif, genç şairlere hakikatin şiir diline nasıl dönüştürüleceğini haber vererek onlardan ziyade kendini
geleceğe hazırlar gibidir.
Şiir dilinin retorikle ilişkisi şairle birlikte okuyucu ile ilgili bir durumdur.
Muhatabına gerçekleri doğrudan ya da lirik düzlemde aktarma kaygısı güden
her şair kendini cümle mantığından alamaz. Bu durumda toplumun ve dolayısıyla da ferdin şiir zevki belirleyici olur. Türk şiir severlerin ekserisi anlamın
ötelenmediği lirik edalı şiirleri severler. Toplumun genelinde kabul gören şairlerin ortak özellikleri anlaşılır olmaları ve duygulara doğrudan seslenmeyi başarmalarıdır. Onlardan biri olan Attila İlhan şiirde duygu, dil ve ifade ilişkisine
şu şekilde değinir: “Şiir yalnız bilgiyle yazılmaz, duyguyla yazılır; bilginin duy409
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guya, duygunun imgeye dönüştürülmesi de, şairin asıl işidir... İmgeyi sadece
kelime istifi diye ananlarınsa, çapraz bulmacayla şiiri birbirine karıştırdıkları
aşağı yukarı kesindir... Gelenekten kopma mısraı öldürdü, oysa mısra cümleye
yozlaştı mı, şiir şiirlikten çıkıyor, etkileme gücü sıfıra iniyor... Sayfalarca ‘şiir’
okuyor, en küçük heyecan duyamıyoruz” (İlhan, 2020: 130).
Birçok Türk okuyucusu için şiirden zevk almanın önemli koşulu anlamdaki lirizmdir. Durum böyle olunca da şairler şiir dilinde cümle mantığından
uzaklaşmamaya çalışır. ‘Kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden
beri san’attan ziyâde cemiyeti düşünmek istedim.’ diyen Mehmed Âkif şiirlerinde mesaj retoriğini ihmal etmese dahi onu lirik kılmaktan da kendini alamaz. Bu hususta Orhan Okay şunları kaydeder: “Şiirin bir mesaj olduğunu kabul edenler için Âkif, Türk şiirinden güçlü mesajlardan birinin sahibidir. Şiirle
mesajı birbirinden çok uzak iki kutup gibi görenler için söyleyeceğimiz şey,
Âkif ’in bu çok farklı iki unsuru sanatında birleştiren nadir örneklerin başında
geldiğidir. Mehmed Âkif gibi, bilhassa yaşadığı devirde herhangi bir fikri bir
ideali terennüm eden pek çok şair vardır. Ancak bunların şiirlerinin çoğunda
mesaj ön plandadır, şiir güzelliği, estetik endişeler veya lirizm dediğimiz şey
kaybolmuştur. Hâlbuki Âkif ’in şiirlerinde, tıpkı realizmle idealizmin yaklaşması gibi, mesajla lirizmin birleşmesine şahit oluruz. Hiç şüphesiz her zaman
için değil. Onda da yer yer manzum hikâye ve didaktik seviyeyi aşmayan şiirler
çoktur. Fakat bunların arasında bile kolayca söylenivermiş zannedilecek, eskilerin sehl-i mümteni dedikleri, belki hâlis şiir tarzının değil, fakat bir sanatkâr
icâzını gösteren mısralar Safahat’ın sayfaları arasından adeta fışkırır.” (Okay,
2015: 36). Şair yaratılışı bu kabiliyetleri kendiliğinden temin eder. Mehmed
Âkif saf şiir anlayışını benimsememiş olsa bile bir liriktir. Şiirlerinden esirgemeye çalıştığı lirizmi yaşantısında fazlasıyla gösterir, idealist bir anlayışla cemiyetin sesi olmaya çalışır. O lirik bir insan, idealist bir şairdir; bu iki haslet
şiirlerinde gerçekliğin pek çoğuna sanatsal hususiyet kazandırır. Ancak şu da
var ki sanattaki gerçeklik ise çoğu zaman hakikatin kendisinden daha gerçektir
(Eagleton, 2005: 10). Zira okuyucu bu gerçekliğe ortak edilir ve hakikat böylece sanatsal düzlemde türetilmiş olur.
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Sonuç
Doğru bildiğini, hakikati dile getirme veya hakkın yanında olma noktasında edebiyatımızın ender ve önemli şahsiyetleri vardır. Namık Kemal, Tevfik
Fikret, Mehmed Âkif ve Necip Fazıl onlardan ilk akla gelenlerdir. Bu adlar
içinde Mehmed Âkif ’in özel bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. Zira o, hemen bütün sanatını ve yaşantısını doğrularına göre düzenlemiştir, hayatı bu
gerçekliğin ispatını içeren ve çoğu hasretle dolu örneklerle doludur.
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı/Asrın idrakine söyletmeliyiz
İslâmı” niyeti ve emeliyle hareket ederek Türk milletinin hayat felsefesini lirik şekilde şiirlerinde konu edinir. Mehmed Âkif yıkılmakta olan bir devletin
cemiyetteki ıstırabını, kurulmakta olan bir devletin heyecanını duyan ve şiirlerinde bunu dillendiren bir şairdir. Lirik ya da romantik adlandırdığımız
hakikatler kendi zamanının ötesinde de geçerliğini koruyacak niteliktedirler.
Bu açıdan bakıldığında, “Gerçek şiir, yalnız ifade ettiği, herkesçe paylaşılan
fikirler değiştiği zaman değil, şairin büyük bir heyecanla ele aldığı meseleler
değerlerini yitirdiği zaman da kalıcıdır.” (Eliot, 1983: 192). Gerçek şiir için bu
tarifi T. S. Eliot’un söylemine birebir uyan bir şairdir Mehmed Âkif.
Safahat ne kadar Âkif ’se Âkif de o kadar Safahat’tır. Hayatta duruşu ile
şiiri örtüşür, bu nedenle dost halkasında yer alan Neyzen Tevfik’ten Babanzâde Ahmed Naim’e; Abbas Halim Paşa’dan sokaktaki adama değin cemiyetin
her katmanından kişilere Safahat’ta rastlanır. Onu şiiri gibi yaşayan şairlerden
saymak yerinde olacaktır.
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İSTİKLÂL MARŞI’NIN VARLIK ŞARTLARI
Mustafa Aydoğan
Yazar

İstiklâl Marşı’nı yazması konusunda Mehmed Âkif üzerinde bir ittifak olduğunu yazıyor tarih. Bir şair için ne talihli bir durum! Gel gör ki bu ittifak
durumundan şairin haberi bile yok. Tarihin dili ve iması bize bunu söylüyor.
Öyle anlaşılıyor ki Âkif kendini bir merkezî konumda görmüyor.
Bir nam peşinde de değil. Böyle bir hırsı yok.
Şairliğin de edipliğin de onun nezdindeki yeri iddialı bir yer değil. Âkif ’in
şiirle ilişkisi bir iddiadan çok bir iç mecburiyete benziyor. Şair olarak anılmanın, şair kalmanın, şair olarak geleceğe damga vurmanın falan bir karşılığı yok
Âkif ’te. Belki içte, derinlerde, gizlilerde zaman zaman kelebek vuruşuyla kendini hissettiren bir arzu olabilir ama bunun da anlık ve geçici olduğunu sanıyorum. Kısaca, Âkif ’te, kendi şahsi planlarını kurmamış olmanın bir yalınlığı
ve hesapsızlığı var.
Hesap adamı olmadığını söylemeye elbette gerek yok Âkif ’in. Yok ama bu
kadar hesabi olmayış tedirgin edecek kadar saf ve safiyet dolu görünüyor. Öyle
ki beşer olmanın sınırlarını zorluyor bazen. Elbette dehanın da imanın da insanı beşer noktasında tutacak eksik ve hasarlı bir kanadı vardır. İşte o noktaya
kadar gidiyor bazen Âkif ’in safiyeti.
Âkif gibi kişilerin birçok insanı kolayca peşinden sürükleyen hesabilik
gibi kimi duygu durumlarına yabancılık çektiğini ya da bu duygulara bigâne yaratıldığını düşünüyorum. İlişkileri ya da durumları bir samimiyet içinde
kavrıyor ve inancına müteallik bir konuma yükseltiyor. Kanaatim o ki bu durum, Âkif ’i meziyet sahibi yapan “varlık kaidesi”ni oluşturmaktadır. Bugün
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itibarıyla, sevenleri tarafından oluşturulmuş, bazı yönleriyle de efsaneleşmiş
portresinin gerisinde bu “varlık kaidesinin” büyük payı olduğunu düşünüyorum. Hesabilikten “yoksun oluş” onu hem meziyet sahibi yapıyor hem de tarihin ve talihin düğüm noktalarına adını kazıyor.
*
İstiklâl Marşı’nın mümin bir ruhun sesi/yankısı olduğunu görebilmek için
fazla dikkate gerek yoktur. Âkif ’in Kur’an’la ünsiyeti onun kalemine ve düşüncesine sirayet etmiş ve şekil vermiştir. Yazdığı şiir bu şeklin tezahürlerinden biridir. Biraz iddialı olmakla birlikte şunu söyleyebiliriz ki İstiklâl Marşı
Kur’an’ın küçük ve sembolik bir tefsiridir. Şiire dönüşmüş tefsiri. Kelimelerinde de ruhunda da bunu görmek mümkün. Ben şahsen Âkif ’i bu noktadan bakarak seviyor ve önemsiyorum.
O, bizi, bir şairin kelimelerinden çok bir müminin nefesiyle karşılıyor.
Türkiye, İstiklâl Marşı’nın yazılmasına gerekçe olan tarihi süreçte sadece
fiziki yokoluş tehlikesiyle değil manevi yokoluş tehlikesiyle de imtihan oldu.
İslam âleminin kalbini parçalamaya çalıştılar. Güçleri yetseydi bunu yapacaklardı. Zaten bütün savaş da bunun için verildi. Haç, Hilal’e son darbeyi vurmaya yeltendi ama bumerangını unuttu. Neredeyse kendi göğsü parçalanıyordu.
Yeni Dünya’nın (Amerika) nefesi yetişmeseydi işi zordu. Talih Batı’ya Amerika’nın eliyle bir fırsat daha vermiş oldu.
Aslına bakılırsa manevi iklimimiz yüzyıldan fazladır darboğazdaydı. İstiklâl Marşı’na ihtiyaç duyuran bütün sürecin nedeni bu darboğazdı. Ve bu
darboğaz nefes alamayacak bir duruma gelmişti. Çoğu defa Cumhuriyet Dönemi suçlansa da aslında Tanzimat’ı takip eden süreçte iç âlemimiz bize yabancılaşmaya başlamıştı. Osmanlının son yüzyılı manevi darboğaz dönemidir.
Cumhuriyet Dönemi’nin yanlış reçeteleri önemli oranda bu darboğazın bir
sonucudur.
İstiklâl Marşı bu manevi darboğazın bir ümit ışığıyla aydınlanacağının ve
sonlanacağının önemli bir işareti ve belgesidir.
Toplumun İstiklâl Marşı ile bağı bir yasal bağ değil gönül bağı halinde
teşekkül etti. Başından beri. Eğer takip eden süreçteki manevi yaralanmalar
olmasaydı bu bağ bize bugün büyük moral bağı olabilir ve yeniden evrensel
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bir nizam kurabilirdik. Ama Âkif ’e yapılan haksızlıklar devamında ülkeye ve
İslam âlemine de yapıldı ve böylece hayal parçalandı.
*
Âkif ’in Ankara’ya gelişi ve Millî Mücadele’ye etkin bir şekilde katılışı hem
fiziki hem de manevi nizamın yeniden kurulacağı hayali ve düşüncesiydi. Bu
gelişin gerisinde de bir hesabilik göremiyoruz. Kurulacak yeni düzenden pay
kapma yarışında değildi yani. Tarih bize Âkif ’in Ankara’ya gelişinde bir hesabilik içinde olmadığı hususunda yeterince veri sunuyor. Ankara’ya gelişinin
“çürümüş” İstanbul’u yeniden ayağa kaldırmak ve ümmetin hayalini canlı tutmak için olduğunu anlıyoruz. Ne var ki tarih ve talih onu bu noktada yalnız ve
umutsuz bıraktı. Hesabi olmayış onu bir taraftan İstiklâl Marşı’nı yazdırarak
adını tarihe nakşederken bir taraftan da Mısır sürgünü ile hayatını parçaladı
ve gurbete fırlattı.
Âkif ’in İstanbul’dan Ankara’ya gelişinin gerisinde, derinlerde Abdülhamid’e duyduğu öfkenin payı olabilir mi? Âkif, Abdülhamid’i iyi ve hakikatli
bir yönetici olarak görmemişti. Hatta despotluğuna vurgu yapıyordu. Mithat
Cemal’e bakarsak hem Abdülhamid’ten hem sonraki padişahlardan “iğreniyordu” (Cemal, 1990: 210). Onun bu bakış açısı birçok dönemdaşı gibi kendisini de Abdülhamid’in hedefi haline getirmişti. Abdülhamid bizim tarihimizin
ilginç ve tartışmalı şahsiyetlerinden biridir. Varlığını bir nimet olarak görenlerin yanında bir talihsizlik olarak görenler de hep olagelmiştir. Ona Kızıl Sultan’dan Ulu Hakan’a kadar uzanan geniş ve tuhaf bir portre çizildi.
Abdülhamid bir büyük devletin ıstırabına ve korkusuna engel olmaya çalıştı elbette. Ne ki bunu yaparken sıkı bir yönetim biçimini de kendine esas
almıştı. Onun bu yönetim tarzı ister istemez bazı berrak dimağları da incitti.
Âkif gibi. Durum böyle olunca, Abdülhamid’e duymuş olduğu öfkenin Âkif ’i
Ankara’ya taşıyan nedenler arasında hiç de küçümsenmeyecek bir yeri var gibi
geliyor. Abdülhamid ile ilişkisi bir sevgi ve saygı ilişkisi şeklinde sürmüş ve
sonuçlanmış olsaydı belki de Âkif Ankara’ya gelmez ya da daha geç gelebilirdi.
Onu Ankara’ya taşıyan yolun bir kısmı Abdülhamid’e duyduğu öfke tarafından
inşa edilmiştir diyebiliriz. İstiklâl Marşı’nın kaderi içinde bu tuhaf durumu da
küçümseyemeyiz diye düşünüyorum.
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin son asırları, dış saldırı ve yıkımı kolaylaştıran iç gelişmelere sahne olmuştur. Savaşılan düşmana, devlet ve vatanına saldıran hasma
benzeme, hayranlık meyli, iç dünyada yenilginin kabullenildiğini göstermektedir. Peşin yenilgiyi kabul eden bir yürek ve kafa ile hasma karşı mücadelede
başarıya ulaşmak zordur. Teslimiyet duygusunun öne çıktığı yerde galibiyet
değil, mağlubiyet söz konusudur. Zaten fiilî mücadelede, savaşan güç; aydın,
okumuş zümre değil, Mehmetçiktir. Yalnız Mehmetçik yönetimiyle halk idaresinin, savaşılan düşmanla bütünleşen kafaların elinde olması, siyaset ve sıcak çatışmaların en büyük zaafıdır. Bu yüzden konu girişinde şu iddia ortaya
konabilir: Osmanlı vatan topraklarını kaybetmeden önce, okumuş zümreleri
kaybetmiş; savaş meydanlarında yenilgi almadan önce kafa ve yüreklerde yenilgi almış, sonra fiilî mağlubiyetler gerçekleşmiştir.
Yenilgi çağının tanıklarından olan Falih Rıfkı, çocukluk ve gençlik yıllarının bir çırpıda elden çıkan vatan varlığını şöyle tanımlar: “Biz Osmanlı İmparatorluğu’nun son çocuklarıyız. Biraz büyüyüp kendimize geldiğimiz zaman
memleket sınırlarının bir ucu Adriyatik, bir ucu Fars Körfezi kıyılarındaydı.
Rüştiye Mektebinde okuduğumuz coğrafya kitabına göre ülkemiz daha da
büyüktü. Mısır ve Sudan, Bulgaristan Prensliği, Bosna ve Hersek sınırlarımız
içindeydi. Henüz Tuna’lar, Nil’ler ve Fırat’lar Türkiyesi’ydik. Şimdiki Doğu
petrollerinin bütün kaynakları topraklarımızdaydı” (Atay, 2012: 8). Yalnız bu
büyüklük coğrafyadadır, kafalarda değildir. Okumuşlar karamsardır, kendi ile
kavgalıdır.
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“Aydınlardaki karamsarlığa karşı halk maneviyatı yerinde”dir. “Halk maneviyatını ne Tanzimatçı padişah ve vezirleri ne de Meşrutiyetçiler değerlendirebilmiştir.” (Atay, 2012: 18-19). Kozmopolit bir cereyana tabi olarak Avrupa
hayranlığına sapanlar, hulâsa Tanzimatçılar” vardır. Bunlar, “şair Fikret’i, mütefekkir Rıza Tevfik’i ve Abdullah Cevdet’i ile bir kozmopolit Tanzimatçı Osmanlı hayatı”nı şekillendirenler vardır (Kara & İbanoğlu, 2011: 118). Onların
yanında Osmanlıcılar daha az keskin ve iki yüzlü bir tutum içindedirler.
Osmanlı’nın fikir ve düşünce dünyasında yenilgisinin izleri, okumuşları
üzerinden açıktan okunmaktadır. Zihin ve kalplere yerleşen yenilginin, meydanlara taşınması bundan sonra zor değildir. Atay’ın içeriden tanıklığı yerinde
olacaktır. Onun gözlemlerine göre, biraz paralı gençlerin eğlence yeri Beyoğlu’dur. “Karşı” denen Beyoğlu, yarı Avrupa demektir. Halk farklıdır. Mal varlığını kısa sürede tüketen mirasyedilerin “sefahatlerine bütün mahalleli lanet
eder”. Ama daha Avrupa’ya gitmeden kendi başşehrinde kültürel yenilginin
kabul edildiği itiraf edilir: “Beyoğlu’nda bir İstanbullu Türk, “yerli”liğini kolayca hisseder. Dükkânlardan çoğu Türkçeden başka dil konuşmayana cevap
vermeye ancak “tenezzül” eder. Yan sokaklardan bazılarının adları Fransızcadır ve Fransızca yazılmıştır. “Büyük Kulüp”ün adı “Cercled’Orient”tır. Dili
Fransızcadır. “Karşı” Türklerinin de Türkçe konuştukları pek duyulmaz”. Bu
Tanzimat tipi Batılı, “Türklüğünden utanan, Türklüğünü saklayan bir “alafranga”dır. Bir göbek, çoğu iki, nihayet üç göbek ötesi Anadolu’nun bir kasaba veya
köyüne çıkan bu Türkler saraya yahut Babıâli’ye çatınca ilk işleri soylarını da
soyadlarını da unutmak olur” (Atay, 2012: 24).
Yeniklik iç dünyaya o kadar işlemiştir ki, Hristiyanların taş evlerine, kadınlarına, kıyafetlerine, Pera Palas Oteli’nde “koltuğuna gömülüp pipo veya
sigarasını tüttüren” “En üstün” olan seyyaha, ikinci adam olan “Akşamüstü Lebon Pastahanesi’nin ön masasında bir dostu ile şampanyasını içtikten sonra
Atlas faytonuna binerek köprüye inen ve çatanası ile Bostancıdaki köşküne
giden Anadolu Demiryolları Müdürü Hügnen”e özenti anlaşılır gibi değildir.
Sevgili bile tiyatro sahnesine çıkan dekolte yüz kilodan ağır, pudralı, allıklı,
yağlıboya tenli, gayrimüslim kadın Şamram tipidir (Atay, 2012: 32, 52-53).
Bütün dünya nimetlerinin hep Müslüman olmayanların elinde gözükmesi, iç dünyada değerlerine olan şüpheyi büyütmektedir. Okumuşlar kendileri418
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ne, mesleklerine göre model efendiler belirlemiştir: “Aydınlar veya aydıncalar
Batı hayranlığında üçe bölünmüşlerdi: Kara subayı mı, varsa Alman yoksa Alman. Deniz subayı mı, İngiltere’nin üstüne olmaz, sivil aydının gönlü ise Fransız’daydı. Çocukken çevremdeki tartışmalardan hatırımda kaldığına göre bu
hayranlıklar bilgi üstüne dayanan sağlam bir mantığa bağlı değildi.” Hayranlık
kültürde çatışmayı büyütür. “Şapka, puttan sonra gâvurluğun başlıca alameti”dir. Ama Müslümanlar, “şapka önünde bir aşağılık duygusuna” kapılmış vaziyettedirler. 1908 “ihtilali” yapılır. Fakat ortada fikir yoktur. Yazılar, “yüzde
doksanı” sıkılsa “içinden bir damla fikir” sızdırılamaz haldedir. Büyük bir devleti “göçüp gitmekten kurtarmak için yapılan ihtilalin” edebiyatı boş, “Adriyatik kıyılarından Basra kıyılarına kadar uzanan bu koskoca gövdenin” başı yok
gibidir. Üniversitede anlaşamadığı edebiyat hocası Âkif olan Falih Rıfkı’nın,
1911’de yayınlanan ilk yazısının “başlığı: Mübareze-i İçtimaiyye. Gençleri ve
gençliği geleneklerle dövüşmeye çağıran bir savaş yazısı”dır (Atay, 2012: 32,
52-53). O aslında “Türkiye’de en ileri Garpçılığı temsil” edenlerden olduğu kanaatindedir. Avrupa Birliği, söz konusu olduğunda söylenilemez ama, İslam
Birliğini savunmak sapıklıktır: “Bir fikri sapık, İslam ittihadı emperyalizmini
yeniden ortaya sürer” (Atay, 2012: 156, 161) deyiverir. Kendini koyu İttihatçı
olarak tanımlayan Atay, dönem okumuşlarının yansıtıcısı durumundadır.
Avrupa Ayetlerinin Sunamayacağı Tipler
“Avrupa ayetleri”, bir noktada arayışı sürenler için geçerlidir. Avrupa’ya,
“buldum” diye sarılan, kendini sele kapıp koyuvermişler için değildir. “Şadırvandan ürken çapa tırnaklı farmason, bukalemun kılığında züppeler, boynu
yularlı bunak Paşa, şarap küpüne düşmüş şair, Tanrının Kitabına ‘Kitâb-ı Köhne’ ve imana ‘kara kuvvet’ diyen şaklabanlar, ar damarı çatlamış küfürbaz zındık ve Kâbe duvarını çifteleyen eşekler” için hiç değildir (Cerrahoğlu, 1964:
42).
Âkif, karşısında inat eden, ama arayışta olan bazı okumuşlara, “Avrupa
ayetleri” okumaktadır. Onun, bu kavramla neyi kastettiğini, dostu Hasan Basri
şöyle anlatır: “Durun, ben size ‘Avrupa ayetleri’ okuyayım, der mevzu bahis
olan meselede Avrupa alimlerinin neler dediklerini, hangi memleketlerde o
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meselenin ne suretle tatbik edildiğini sayar, döker, nihayet muhatabını yola
getirirdi. Üstadın kafasında ‘Avrupa ayetleri’ o kadar çoktu ki! (Çantay, 2008:
58).”
Âkif ’in, “durun ben size Avrupa ayetleri okuyayım” yaklaşımının kaynağında dönem okumuş, bürokrat ve aydınlarındaki, Avrupa’yı medeniyetin
kaynağı görme anlayışını düzeltme, gerekirse mizah malzemesi yaparak durdurma çabası vardır. Bu tavır aslında, millî varlığı, kültür ve değerler konusunda ayakta kalışı, siyasi istiklâli korunması endişesi ile öne çıkmaktadır.
Çünkü, kültür mücadelesinin kaybı, değerlerin yitirilmesi veya değerlerden
hasımlar adına savrulma, gerçek istiklâlin de kaybı anlamına gelmektedir. Batı
Medeniyeti, kültür ve değerler üzerinden saldırırken, sömürge alanını genişletecek, tesiri altına aldığı insan ve coğrafyayı sömürgeleştirecek bir çabanın
içinde olduğunun bilincindedir. Aydınlarımız, sivil-asker bürokratlarımız
askerî saldırı karşısında savaşmayı, bir vatan görevi olarak bilirken, kültürel,
değerler yönünden sömürgeleşmenin ne olduğunun bilincinde değildirler.
İşte bu durum, gönüllü köleleşme gibi bir felaketin davetçisidir. Âkif, farkında
olduğu bu gönüllü köleleşme sürecinin önüne gerilmeyi, okumuşlarımızı bu
konuda uyarmayı düşünmektedir. Ama genel algı, Âkif ’in duruşu ve kabulleri
üstünden tersine işlemekte, onu dışlama tarzında cereyan etmektedir. Çarpıcı bir örnek olarak Kazım Karabekir’in tavrı verilebilir. Vatan savunmasındaki gayretleri göz ardı edilemeyecek durumda olan Karabekir, Sarıkamış’tan
26.7.1338/1922’de Başbakana, Genelkurmay Başkanına, bir general ve aynı
zamanda milletvekili sıfatı ile yazdığı yazıda, İstiklâl Marşı üstünden Âkif ’in
bu yaklaşımını şöyle eleştirir:
“Düşmanlarımız ‘Türkler kabiliyetsizdir medeniyet kabul etmez’ diye
iddia ederken milletimizi ‘evet medeniyet canavardır’ diye bağırtmak doğru
mudur? Hilâle ve Cenabıhakka münacat kısımları ilâhiye yakışır, marşta maneviyatı kırar. Bütün bunlar şiir ve nutka girer fakat milletin İstiklâl Marşı için
muvafık olmaz sanırım. Hüda, Cüda gibi kafiye hatırı sözleri halk söylemez,
marşın güftesi de bestesi de halkın seviye ve harsına göre olmalı. Medeniyete
canavar diyen bir marşın Paris’e gönderilmesi de garibdir. Kelimelerin kuvvetini ve güfte ile beste arasındaki münasebeti ve bunların Türkün ruhuna ve
vicdanına yapacağı tesiri Fransızcaya tercümesinden okuyacak Fransız musi420
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kişinasları nasıl anlar. Onlar Fransızca güfteye uyacak ve kendi zevk-i millîlerine hoş gelecek beste arayacaklardır. İstiklâli uğruna çarpışan bir milletin
ecnebi bir adama veya memlekete kendi marşını intihab ettirmesi (seçtirmesi)
mucib-i teessürdür” (Karabekir, 2008: 1244).
Burada Kazım Karabekir Paşa’nın, millî marşın bestelenmek üzere Paris’e
gönderilmesine tepki göstermesi haklıdır. Fransızcaya yapılacak çeviri üstünden bir Fransız bestekârının bestesinde, Türkün ruhuna, vicdanına yapacağı
tesiri anlayamaması normaldir. Fransız, kendi millî zevkine uygun beste yapacaktır, tespiti de yerindedir. İstiklâlini kazanmak için çarpıştığı düşmanlarına, üstelik “Medeniyete canavar” diyen bir marşı bestelettirip beste seçtirtmek
üzüntü konusudur. Bu tespitlere katılmamak mümkün değildir. Ama Avrupa’yı
medeniyetle özdeş kabul eden anlayışın bir önceki tespitlerle temelden çeliştiğini görmemek nasıl değerlendirilmelidir? Düşmanlarımızın, kendilerini
tek medeniyet olarak telkin edip, “Türkler medeniyet kabul etmez” telkinleri,
aslında gönüllü teslim almanın bir propaganda malzemesi değil midir? “Medeniyet bizde, siz de bize benzeyin, teslim olun” çağrısı değil midir? Üstelik, İstanbul’u, İzmir’i, Bursa’yı, Adana’yı ve diğer vatan topraklarını işgal edenlerin
saldırıları, yerli uzantıları üzerinden gerçekleştirdikleri katliamları, nasıl bir
medeniyet olduklarını düşündürmeli değil miydi? Ermenilerin, Yunanlıların
kimin aletleri olduğu, kavranmalı değil miydi? İzmir’de katledilen binlerce vatan evladının kanında, onları Kordon Boyu’na çıkaran, silahlandırıp saldırtan
İngiltere, Fransa ve ABD’nin elleri yok muydu? Ermeni katliamlarının gerisinde durup onları silahlandırıp saldırtan Batılı devletlerin şehit, yetim, çocuk,
ihtiyar kanları ile elleri boyalı değil midir? İşgalci İngiltere, Fransa, İtalya medeni de sadece saldırttıkları mı canavardır?
Avrupa Ayetlerinin Kaynağı
Okumuşlarımız Avrupa’yı doğru anlayamamışlardır. Batıya, hayranlık derecesinde meyil, gözleri körleştirmiştir. Bu batı yönelişi, normal değil, celladına aşıklık türünden bir anlayış kıtlığı veya körlük halidir. Âkif ise, batıyı erken
keşfetmiştir. Yalnız tanıma çalışması, farklı mecralarda seyreder. Başlangıçta
İslam’dan kopmadan zihnini kurcalayan düşünce, batıda gördüğü güzellikler
için İslam’ı sorgulama tarzındadır.
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Âkif, devrin aydın tipi üzerindeki Batı etkisini, kendi iç dünyasına bir yolculuk yapıp tahlil ederek değerlendirir. Zira o, “Ne Yahudiler ne Hıristiyanlar –
sen onların dinine tabi oluncaya kadar asla senden hoşnut olmaz(lar)” (Bakara,
120), “Kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol” (Tevbe, 73) gibi
ayetleri okurken içinden, “acaba diğer milletlere karşı biraz şiddetli davranılmıyor mu; Müslüman olmayan kavimler hakkında daha merhametli olmak
gerekmez miydi?” gibi düşünceler geçmektedir. İnandığı halde kalbine giren
bu vesvesenin sebebini bulur.
Kastamonu Nasrullah Camisi konuşmasında, düşünce dünyasında yaşadıklarını, itiraf gibi toplumla paylaşır. Samimidir: “İnsan için kendi aleyhine
bile çıksa hakkı, hakikati söylemek lazımdır. Ben de bir zamanlar Kitabullah’ı
tilâvet ederken bu gibi âyatı celîleye geldikçe; ‘Acaba sair milletlere karşı biraz
şiddetli davranılmıyor mu? Müslüman olmayan akvam hakkında daha merhametkâr olmak icap etmez miydi?’ gibi düşüncelere dalardım. Vakıa bu hatıraların sırf şeytani vesveselerden başka bir şey olmadığını bilirdim. Lakin velev
şeytani olsun. O düşünceleri içimden söküp atıncaya kadar hayli mücahedelere mecbur kalırdım. Acaba bu vesvesenin menşei ne idi? Burasını araştıracak
olursak işi biraz tabii görürüz. Öyle ya, gözümüzü açtık, Avrupa medeniyeti,
Avrupa irfanı, Avrupa adaleti, Avrupa efkâr-ı umumiyesi nakaratından başka
bir şey işitmedik. İngiliz adaleti, Fransız hamiyeti, Alman dehası, İtalyan terakkiyâtı kulaklarımızı doldurdu. Lisan bilenlerimiz doğrudan doğruya bu heriflerin eserlerini, bilmeyenlerimiz tercümelerini okuduk. Edebiyatları, hele edebiyatlarının ahlaki, insani, içtimai mevzuları pek hoşumuza gitti. Müelliflerin
kıymeti ahlakiye ve insaniyelerini, eserleriyle ölçmeye kalkıştık. İşte bu mukayeseden itibaren aldanmaya, hatadan hataya düşmeye başladık. Bu adamların
sözleriyle özleri arasında asla münasebet, müşabehet (benzeme) olamayacağını bir türlü düşünemedik. İşte okuyup yazanlarımızın çoğuna arız olan bu
dalâl (sapma), bu hata bir zamanlar bana da musallat oldu. Bereket versin ki
yaşım ilerledi, tecrübem arttı; hususiyle Avrupa’yı, Asya’yı, Afrika’yı dolaşarak
Avrupalı dediğimiz milletlerin esaret altına, tahakküm altına aldıkları biçare
insanlara karşı reva gördükleri zulmü, gadrı, hakareti gözümle görünce artık
aklımı başıma aldım. Demin söylediğim şeytani vesveselere kapılmış olduğumdan dolayı Cenabıhakk’a tövbeler ettim.
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Dünyada Avrupalıları bihakkın anlayan ve anladığını da iki cümle ile
hülasa edebilen bir Müslüman varsa o da eâzım-ı (büyük) ümmetden fazıl-ı
mağfur Hersekli Hoca Kadri Efendi merhumdur. Âlem-i İslam’ın en fedakâr,
en faziletli erkânından Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa bir gün musahabe esnasında demişti ki: -Hoca Kadri Efendi’yi zaten Mısır’dan tanırım. İrfanına,
ulüvv-ü cenabına (yüksek kişilik) hayran olurdum. Bir aralık Fransa’ya uğramıştım. Paris’te ilk işim bu muhterem Müslümanı ziyaret etmek oldu. Kendisiyle biraz hoş beşten sonra dedim ki:
— Hocam! Senelerden beri burada oturuyorsun. Şarkın, garbın ulumuna,
fünununa cidden vâkıf bir nâdire-i fıtratsın. Yakinen gördüğün şeyler tabiidir
ki tecrübeni, görgünü artırmıştır. Öğrenmek isterim, Avrupalıları nasıl buldun?
— Paşa! Bu adamların güzel şeyleri vardır. Evet pek çok güzel şeyleri
vardır. Lakin şunu bilmelidir ki o güzel şeylerin hepsi, evet hepsi yalnız kitaplarındadır.’
Hakikat, hoca merhumun dediği gibi Avrupalıların ilimleri, irfanları,
medeniyetteki, sanayideki terakkileri inkâr olunur şey değildir. Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki bu
terakkileriyle ölçmek kat’iyyen doğru değildir. Heriflerin ilimlerini, fenlerini
almalı. Fakat kendilerine asla inanmamalı, asla kapılmamalıdır.” Âkif ’in bu
cümlelerini batıcılık açısından insanımızı dehşete düşürecek şu tespitleri takip
eder:
“Bunların bütün insanlara, bilhassa Müslümanlara karşı öyle kinleri,
öyle husumetleri vardır ki hiçbir suretle teskin edilmek imkânı yoktur.
Sureta dinsiz geçinirler. Hürriyet ve vicdan diye kâinatı aldatıp dururlar. Hele biz Müslümanları, biz şarklıları taassupla itham ederler
dururlar! Heyhat, dünyada bir mutaassıp millet varsa Avrupalılardır.
Gerçek Avrupalılardan daha mutaassıp bir cemaat vardır ki o da Amerikalılardır. Taassuptan hiç haberi olmayan bir millet isterseniz o da
bizleriz ”(Âkif, 1336: 250).
Artık bu girişten sonra Âkif ’in, ikna için “Avrupa ayetleri” okumasına sıra
gelmiştir. Anlatımını, şahidi olduğu Alman taassubundan örneklerle pekiştirir.
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Alman Taassubu
“Bilirim ki bu sözlerim sizin senelerden beri avutulmuş, uyutulmuş fikirlerinize biraz aykırı gelecektir. Onun için bir iki misal getirmek icap ediyor:
Bilirsiniz ki bizim Harb-i Umumi’ye girmemizden en çok müstefit olan bir
millet varsa o da Almanlardı. Biz Almanlarla birlikte olarak harbe girdik. Yüz
binlerce şehit verdik. Yüz binlerce hanüman söndü. Milyonlarca sâmân (servet) kaynadı gitti. Şimdi Almanlar için ne lazım geliyordu? Ne yapacaklardı?
Şüphesiz bütün dünyanın, bütün dünyadaki milletlerin kendilerine ilan-ı harp
ettikleri bir zamanda böyle yegâne müttefikleri olan bizleri sinelerine basacaklar, bütün gazeteleriyle, bütün kitaplarıyla, bütün edipleriyle, bütün muharrirleriyle bizi alkış, teşekkür tufanları içinde boğacaklardı. Heyhat! Bu Umumi Harbin ilk senesinde ben mühim bir vazife ile Berlin’e gitmiştim. O aralık
Almanya hükûmeti bize dedi ki: -Bizim meclis-i mebusanımızdaki bilhassa
Katolik mebuslar kıyamet koparıyorlar: Almanlar gibi mütemeddin (medeni),
mütefennin (ilimde ileri) bir millet nasıl oluyor da Müslümanlar gibi, Türkler
gibi vahşilerle ittifak ediyorlar? Bu bizim için zül değil midir?.. diyorlar. Aman,
makaleler yazınız, eserler yazınız, biz onları Almancaya tercüme ettirelim. Ta
ki Müslümanlığın da bir din, Müslümanların da insan olduğu bunların nazarında taayyün (açığa çıkma) etsin.”
Alman okumuş ve siyasetçilerinin, Haçlı ordusu başında Anadolu’yu geçerken Silifke Çayında boğulan Alman İmparatoru Friedrik Barbarossa’yı (ö.
10 Haziran 1190), dolayısıyla, zengin II. Kılıç Arslan (1155-1192) Türkiye’si ile
geri Almanya ilişkilerini bilmemesi mümkün müdür? Haydi onu bilemediler.
Altı asırlık Osmanlı ilişkilerinden bîhaber olmaları akla ziyan bir durumdur.
Ama geçmiş, Türkler lehine ise göz ardı edilebilir bir durumdur.
Almanların, insanı irkilten teklifine karşı Âkif ’in tavrı farklıdır. Almanya
üstünden Avrupa’yı da anlamak istemektedir: “Almanya hükûmeti haklıydı.
Çünkü Alman Milleti nazarında Müslümanlık vahşetten, Müslümanlarsa vahşilerden başka bir şey değildi. Onların gazetecileri, romancıları; hele müsteşrik
denilip de şark lisanlarına, şark ulum ve fünununa, şark ahlak ve âdâtına vâkıf geçinen adamları mensup oldukları milletin efkârını asırlardan beri bizim
aleyhimize o kadar müthiş bir surette zehirlemişlerdi ki arada bir anlaşma, bir
barışma husulüne imkân yoktu. Biz o sırada kendimizi onlara tanıtmak için
tabii elden geldiği kadar çalıştık. Lakin tamamıyla muvaffak olduğumuzu asla
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iddia edemem. Heriflerin taassubu yaman! Kökleşmiş birtakım kanaatler hakkı görmelerine mâni oluyor” (Âkif, 1336: 250-251).
Âkif ’in bu anlatımını, batıyı yüceltenlere kabul ettirmek mümkün müdür? Darülfünundan talebesi Atay, taassubun Türklerde olduğu iddiasını birçok defa ve saldırgan ifadelerle ifade eder. Ardından bunlar üstünden İslam
Medeniyetine yüklenir. Ona göre, cehalet ve taassup, tüfeği, baskı makinesini,
fesi, şapkayı, ilkokul-ortaokulu, lise yahut üniversiteyi istemez (Atay, 2012:
167). Kültürel konularla, ülke ihtiyacı olan teknik konuların birbirine boca
edilerek yok edilmesi gereken hedef olarak İslami yönelişin gösterilmesi anlamlıdır. Kültürel duruş, vatan savunması ile yerli kültürel birlikteliğin önemini kavrama farklıdır.
Bundan sonra Âkif, Alman taassubuna karşılaştırmalı bir örnek verir. Ardından da Kudüs’ün işgali ile ilgili müttefik duruşu yerine Haçlı tavrının nasıl
sergilendiğini izah eder: “Harp esnasında bilirsiniz ki Almanya İmparatoru
İstanbul’a gelmişti. Biz safderun Müslümanlar Halife-i İslam’ın müttefiki sıfatıyla o misafire karşı nasıl hürmette, nasıl ikramda bulunacağımızı şaşırdık. Bu
şaşkınlıkta o kadar ileri gittik ki Darülhilafe’nin, yani İstanbul’un minarelerini
kandil gecesi imiş gibi kandillerle donattık. Alman Dostluk Yurdu binası kurulacak denildi. Bol keseden birkaç camimizi heriflere peşkeş çektik. Ha! Gelelim bizim bu gibi fedakârlıklarımıza karşı gördüğümüz mukabeleye. Kudüs-i
Şerif ’i bizim elimizden gasp ettikleri zaman bu felaket Harb-i Umumi üzerine büyük bir tesir ikâ’etmişti (düşürdü). Yani Filistin Cephesi’nin bozulması
muharebe terazisini düşmanlarımızın tarafına iyice ağdırmıştı. Binaenaleyh
müttefikimiz olan Almanlarla yine Almandan başka bir şey olmayan Avusturyalıların bu işten bizim kadar müteessir olmaları icap ederdi. İşe bakın ki
Kudüs, velev ki İngilizlerin eline geçmiş olsun, velev ki bu memleketin düşman
eline geçmesi, bu cephenin bozulması yüzünden muharebe bizim hesabımıza
gaip olsun, tek Müslümanların elinde, Türklerin elinde kalmasın da hasmımız
da olsa dindaşımız olan İngilizlerin eline geçsin, diyerek Viyanalılar şehrayin
yaptılar. Evlerini donattılar. Bu meshereliği (gürültü/yaygara) menedip yakılan
elektrik fenerlerini söndürünceye kadar Avusturya hükûmetinin göbeği çatladı. Artık taassubun hangi tarafta, hürriyetin, müsamahakârlığın hangi tarafta
olduğunu bu misallerle de anlamazsanız kıyamete kadar anlayacağınız yoktur
”(Âkif, 1336: 251).
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Fransızcayı kendi kendine, sonradan öğrenen, Batı düşünürlerini kendi
dillerinden okuyarak tanıyan Âkif ’in daha söyleyecekleri vardır. O, hiçbir zaman Batı kültürünün, Batı tekniğinin ve sosyal görüşünün düşmanı değildir.
Batıdan yararlanmayı, şiirlerinde de belirtmiştir. “Bir ümmet adamı olmakla
beraber, batıya açık olan bir penceresi vardı. Fransız edebiyatçılarından Lamartin’e hayrandı. Lamartin’den Hugo’dan, Dode’den ilham almış ve çeviriler
yapmıştır” (Toros, 1998: 47). Onun için Âkif ’in, Batı taassubu hakkında söz
söyleme yetkisi, hatta hakkı vardır. Bir örneği de Amerika’dan seçer: “Avrupalıları, Amerikalıları dinsiz derler. Size bir hakikat daha söyleyeyim mi? Dünyada
din ile en az mukayyed olan bir memleket varsa o da bizim memleketimizdir.
Bugün Cuma olduğu halde Kastamonu’nun en şerefli bir camiinde görüyorsunuz ya, kaç saflık cemaat bulunuyor! Dünyanın en mamur, en müterakki, en
yeni memleketi olan Berlin’de pazar günü büyük kiliseler hınca hınç doludur.
Hem kiliseleri dolduran cemaati avamdan ibaret zannetmeyiniz. Bütün kibarlar, zenginler, milletin münevver dediğimiz tabakasına mensup adamlar, temiz
temiz giyinmiş halk bu cemaati teşkil eder. İngiltere’ye gidiniz şayet cumartesi gününden etinizi, ekmeğinizi tedarik etmezseniz pazar günü aç kalırsınız.
Çünkü kıyamet kopsa dini bir gün olan pazar günlerinde hiçbir dükkânı açtıramazsınız. İngilizler duasız sofraya oturmazlar, duasız sofradan kalkmazlar.”
Sözün burasında Âkif, önemli bir Avrupa ayeti durumda olan örneğini
vurgular: “Rumeli zenginlerinden bir adam tanırım ki ziraat tahsili için yetişmiş bir oğlunu Amerika’ya göndermişti. Çocuğun kendi ağzından işittim.
Diyordu ki: -Memleketin acemisiyim. Lisanlarını layıkıyla bilmiyorum. New
York’ta bir otelde bulunuyordum. Gece canım sıkıldı. Oturduğum odada bir
piyano vardı. Azıcık şunu tıngırdatayım dedim. Sazın perdeleri üzerinde parmaklarımı hafifçe gezdiriyordum. Aradan iki üç dakika henüz geçmemişti ki
odanın kapısına yumruklar inmeye başladı. ‘Ne oluyoruz?’ diye kapıyı açtım.
Bir de baktım ki otelcinin karısı hiddetinden ateş kesilmiş, bana alabildiğine
sövüyordu. Karı benim ne barbarlığımı ne saygısızlığımı ne ahlaksızlığımı, hülasa hiç tutar bir yerimi bırakmadı. Meğer o gece Hristiyanların eızzesinden
yani velilerinden birisinin gecesi imiş. O geceyi o veliye hürmeten ibadetle
geçirmek icap edermiş! Piyano çalmak maazallah küfür derecesinde günah426
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mış! Artık karıya memleketin acemisi olduğumu, bu hatanın benden kastım
olmaksızın sadır olduğunu anlatıncaya kadar akla karayı seçtim.”
Bu nakilden sonra Âkif, bizim diyardan bir örnekle kıyası gözlere batırır:
“Bizim diyarda Cuma Namazı kılınırken tavla şakırtıları, sarhoş naraları duyulduğu nadir vakalardan değildir, zannederim. Görüyorsunuz, herifler dinlerine nasıl sarılmışlar, asabiyet-i diniye meselesinde ne kadar ileri gitmişler! Bu
da sebepsiz değil. Çünkü onların doğar doğmaz beşikte, biraz büyüyünce eşikte dinî, millî telkinat ile kulakları dolar. Müslümanlara karşı husumet, adavet
hisleri her fırsattan bil-istifade kendilerine verilir. Kendi cinslerinden, kendi
dinlerinden, kendi renklerinden olmayan mahlukat-ı beşeriyenin insan sayılamayacağı, bunların kafalarına iyice yerleştirilir. O sebepten bir Avrupalının,
bir Amerikalının, bir şarklıyı, hele bir Müslümanı sevmesine imkân yoktur.
Ressamları meydana getirdikleri türlü türlü resimlerle, şairleri şiirlerle, hikâyecileri gayet maharetle yazılmış romanlarla, siyasileri gazetelerle hep onların
bu hislerini canlandırır dururlar” (Âkif, 1336: 251).
Âkif, işin bu noktasında, Hristiyan dünyasının kendi dışındakilere bakışını şekillendiren emperyalist bakış açıları, sömürgeci yapıları ile onlara güç
veren ilim ve teknolojilerini ayırmaya özellikle dikkat eder. Uyarısı hayatidir.
Belki “Avrupa ayetleri”nin can damarı buradadır. Batılılar gibi bağnazlık, içimizden çıkan batı hayranları gibi celladına teslimiyet yoktur. Doğru anlama,
doğru değerlendirme çabası vardır: “bu heriflere karşı olan buğzumuzu hiçbir
vakit onların ilimlerine, fenlerine, sanatlarına sıçratmamalıyız. Çünkü medeniyetin bu kısımlarında onlara yetişemezsek yaşamamıza, bize emanetullah
olan din-i İslam’ı yaşatmamıza imkân yoktur. Biz Müslümanlar bin tarihinden
itibaren çalışmayı bıraktık. Atalete, sefahate, ahlaksızlığa döküldük. Avrupalılar ise gözlerini açtılar, alabildiğine terakki ettiler. Görüyorsunuz ki, denizlerin dibinde gemi yüzdürüyorlar. Göklerde ordular dolaştırıyorlar. Madem
ki dinin müdafaası farz-ı ayındır, madem ki eda-yı farzın mütevakkıf (bağlı
olduğu şeyle yapılabilen) olduğu esbabı elde etmek farzdır, o halde düşmanlarımızın kuvvet namına neleri varsa hepsini elde etmek için çalışmak efrad-ı
Müsliminin her birine farz-ı ayındır. Ne hacet! ‘Ve e’ıddu lehüm mesteta’tüm
min-kuvvetin’: Düşmanlara karşı ne kadar kuvvet tedarik etmeye, hazırlamaya
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muktedirseniz derhal hazırlayınız1 emr-i ilahisi sarihtir. Şüpheye, tereddüde,
düşünmeye, taşınmaya mahal yoktur. O halde ne yapacağız? Aramıza sokulan
fitneleri, fesatları, fırkacılıkları, komitecilikleri, daha bin türlü ayrılık gayrılık
sebeplerini ebediyyen çiğneyerek el ele, baş başa vereceğiz. Hep birden çalışacağız. Çünkü bugün dünyanın, dünyadaki hayatın tarzı büsbütün değişmiş.
Yalnız başına çalışmakla bir şey yapamazsın. Toplar, tüfekler zırhlılar, şimendüferler (tren), limanlar, yollar, tayyareler, vapurlar, elhasıl düşmanları bize
üstün çıkaran yarım milyar Müslümanın birkaç milyon Frenk’e esir olmasını
temin eden esbap ve vesait ancak cemiyetler, şirketler tarafından meydana getirilebilir. Demek, Müslümanlar Allah’ın, Kitabullahın, Resulullahın emrettiği,
tavsiye ettiği vahdete, birliğe, cemaate sarılmadıkça ahiretlerini olduğu gibi
dünyalarını da kurtaramazlar” (Âkif, 1336: 252).
Âkif Avrupa’yı Erken Keşfetmiştir
Âkif, “Avrupa’ya karşı dik ve keskin bir istiklâl taraftarıdır. Çanakkale şiiri,
hâlâ her gün kulaklarınızda akisler bırakan, İstiklâl Marşı müstakil yaşamanın
zevkini alan ve istiklâl yoluna kurban olmayı bilen bir adamın hislerini ifade
etmektedir.” Birinci Dünya Harbi’ni gören ve Avrupa’nın yirmi milyon insanı
(Kara&İbanoğlu, 2011: 231) öldürdüğünü bilen Âkif, “Tek dişi kalmış canavar” diyordu. İkinci Dünya Harbi’ni görse ve öldürülen insan miktarının ilk
dünya harbinde telef edilenlerin üç katı olduğunu müşahede etseydi, her halde
“canavar” demez çok daha aşağılık bir kelimeyi telaffuz ederdi. Âkif ’in çok
önceden anladığı emperyalist niyet ve saldırganlığı, bir itiraf gibi ölümünde
dile getirenler olmuştur2. Âkif ’in batıyı tespiti, İslam Medeniyetine bağlılığı,
1

2

Kur’an, Enfâl Suresi, ayet 60:
“Ve e’ıddû lehüm mesteta‘tüm min-kuvvetin”
(onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın); İslam’a göre savaş gücüne sahip
olmak, savaşa hazırlanmaktan maksat, başka dinden olanlarla fiilen savaşarak insanları öldürmek
değildir. Onların maddi ve manevi olarak kendilerine ve başkalarına zarar vermelerini engellemektir.
Bu da düşmandan daha güçlü olmakla mümkündür. Sağduyusunu yitirmemiş olanlar, ortada zaruret
bulunmaksızın kendilerinden daha güçlü bir topluluğa saldırmazlar. Sembol niteliğindeki savaş araçları
ile ilgili isimler, “maksadı gerçekleştirmede en etkili olan silahlar ile diğer araç gereçler, askerî eğitim,
savunma ve savaş stratejisi gibi savunma ve zafer için gerekli olan her türlü askerî güç ve imkânlar”
demektir (Karaman vd., 2008: 702-703).
Kurun, Âkif’in vefatı üzerine şu ifadeyi yazar: “Bilhassa Millî Mücadele senelerinde İstiklâl Marşı’nı
ve emperyalizmi temsil eden Avrupa’nın o zaman memleketimize karşı gösterdiği kin ve gayze
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kendisini şair, fikir sahibi saymayan saldırgan tiplerin artmasını sağlamıştır.
Batı adına, Âkif ’e saldırılardan usanmayan, sıkılmayanlar vardır.3
Gençlik modeli olarak sunduğu Asım’a, Almanya yani Avrupa yolunu
göstermesi hangi anlama gelmektedir? İki gücü elde etmeye gönderdiği açıktır: Ma’rifet, bir de fazilet... iki kudret lâzım. Avrupa’dan züppe dönülmeyecetir.
Avrupa’nın hakikî ilmini, çalışkanlığını, gerçek sanatını alıp dönecektir.
Âkif kalkınma konusundaki şark gevşekliğine, Fransızların meşhur yazarları Gustav Lebon’dan örnek verir. Bir Mısır prensine, doğuyu, İslam Medeniyeti’ni incelediğini söyleyen Lebon, şu soruyu sormuştur: “Allah peygamberlerin en akıllısını size göndermiş. Kitapların en iyisini sizin elinize vermiş.
İklimlerin en latifi, toprakların en zengini, insanların en mutisi, en zekisi sizde bulunuyor. Böyle iken nedir bu sizin sefaletiniz? Mümkün olsa da size beş
altı sene şeyhülislâmlık etsem memleketinizi cennete çevirirdim!” Şair, adamı
doğrulamaktadır: “Hakikat bizler hazinelerin üzerine oturmuşken gelip geçene avuç açan dilencilere, ekin ambarlarına yaslanmış olduğu halde, açlıktan
ölen sersemlere döndük!” Atalarımızın bize kanları, canları pahasına emanet
ettikleri koca koca iklimler, dünyanın en zengin en verimli topraklarını vere
vere bugün “avuç içi kadar yere tıkıldık kaldık.” Önceleri “düşman önünden
perişan bir halde kaçarken arkada sığınabilecek, barınabilecek bir ocak yahut
bir bucak bulabiliyorduk. Artık dinimizi, imanımızı, ırzımızı, namusumuzu,
çoluğumuzu, çocuğumuzu barındırabilmek için arkamızda hiçbir yer kalmamıştır.”

3

mukabele olmak üzere millî heyecanları söyliyen diğer şiirlerini yazmak suretile bu şöhretini bütün
memlekete yaymıştır” (Kara & İbanoğlu, 2011: 85).
Bunlardan biri, Nurullah Ataç’tır: “Âkif’in, bir insan olarak kıymeti ne olursa olsun, bir şair sayılması
hayli zor işlerdendir. Hele onda fikir aramak, fikre hürmetsizlik olur. Din şairi, din filosofu değil,
mahalle kahvesi hatibi. Hani: “Tesettür kalktı, ortadan bet bereket de kalktı” sözü yok mu, Âkif
mütemadiyen onu tekrar edip duruyor. Medreseleri ıslah edelim, mektebleri ıslah edelim, namazımızı
kılıp orucumuzu tutalım, ıslah edelim, ibadet edelim. Bütün Âkif’i okuyun başka bir şey bulamazsınız.
Hayır, buna “réaction”, hatta düpedüz “irtica” fikriyatı, ideologiası demek bile fazladır. Eski zaman
hasreti… Hangi eski zaman? Ayağı poturlu, Priol saatli köy ağalarının kalaylı maşrapadan şerbet içip
namaz kıldıkları devir. Asım’ı okuyun, bakın bundan başka bir şey var mı?... Var; Asım Almanya’ya
gidip tahsilini bitirecek, oradan bize “terakkiyat-ı hazıra-ı medeniye”yi getirecek. Kültür, irfan diye bir
şeye lüzum yok.” (Kara & İbanoğlu, 2011: 162-163).

429

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Avrupa Ayetleri Karşısında Çözüm
Âkif, mandacılık, sömürgeci devletlerin merhametlerine sığınma gibi küçültücü yönelişlerin hiçbir fayda getirmeyeceği kanaatindedir. Hak, başta hayat hakkı olmak üzere merhamet dilenerek, bir köşede ağlayarak elde edilecek
bir durum değildir. Dünya çalışırken Müslümanların meskenetten kurtulması,
uyanması, çalışması, birleşmesi gerekmektedir. Bu konuda, Balıkesir Zağnos
Paşa Camisi konuşmasında çarpıcı bir kıyas verir: “Milyonlarca, milyarlarca
mahluk: -Yaşamak hakkımdır, bu hakkı benden kimse alamaz- diye haykırıp
dururken senin, benim gibi bir miskin bir köşede ağlamış, inlemiş, merhamet
dilenmiş. Hiç tesiri olmaz, hatta duyulmaz. Çocuk yürümezden evvel bilirsiniz ki emekler. Biz Müslümanlar da tıpkı henüz doğrulamayan, yürüyemeyen
sabiler gibi yerlerde emekler dururken bir de gözümüzü açtık, gördük ki etrafımızdaki milletler göklerde uçuyorlar. Gelip çöldeki masumların tepesine
ateşler yağdırıyorlar. Biz Bandırma’dan İstanbul’a kadar adam akıllı vapur işletemezken herifler Bahr-i Muhiti (okyanus) altından geçiyorlar. New York’tan
dalıyor, Hamburg’dan çıkıyorlar ki aradaki mesafe bizim vapurların ayağıyla
bir aylık yoldur. Berlin’den uçuyorlar, Trabzon’a konuyorlar. Biz ise hâlâ yeryüzünde yürümeyi temin edemedik” (Âkif, 1336: 183).
Âkif, bir “Avrupa ayetinde”, batı gelişmesinin temeline ışık tutar. Gereksiz
hayranlık yerine batının neden geliştiğinin anlaşılmasını ister. Neticede onlar
da insandır. Hayranlık yerine, nasıl geliştiklerinin anlaşılması gerekmektedir.
Anlatımı sade ve düzdür: “Tabiat bin çelik pazuya sahipken insanın bir cılız
kolu nasıl kâinata hâkim oluyor? Nasıl bu kadar kuva-yı tabiiyeyi hükmü altına
alıyor? Yanlışın var. Bu kadar işleri gören bir kol değil, binlerce, milyonlarca
koldur. Bunların hepsi bir araya gelmiş, teşrik-i mesai etmişler, geceli gündüzlü çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Çünkü anlamışlar ki birleşmeseler kendilerini her
taraftan kuşatan tehlikelere karşı duramayacaklar. Demek birleşmekte zaruret
var. Bu ıztırar (mecburiyet) olmasaydı, birleşmeleri de mümkün olmazdı. İşte
biz şimdi derdimizin başını bulduk. Başkaları zarureti görünce birleşmişler,
biz ise o zarureti görmediğimiz içün bu birliği vücuda getirememişiz yahut
gördüğümüz halde temin-i vahdet cihetine yanaşmamışız. Bugün hayatın, maişetin, ihtiyacâtın aldığı tarz itibarıyla bir insan tek başına bir iş göremiyor. Ne
fabrikalar ne demiryolları ne vapurlar ne limanlar ne hastahaneler, ne camiler,
ne mektepler, ne ticaretler, ne de din ve vatanı müdafaa edecek toplar, tüfekler,
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cephaneler… Elhasıl hiçbir şey ferdi sa’y ile, yani tek başına çalışmakla kabil
olamıyor. Bugün hayat öyle bir şekil almış ki tek başına çalışan bir adamın
alnından damlayan terler tıpkı gözyaşı gibi dökülüp gidiyor, hiç faide temin
etmiyor. Ne zaman bir yere gelmiş binlerce alın birden terlerse işte o vakit bu
sa’yin yeryüzünde bir eseri, bir izi görülebilir. Madem ki tek başına sarf olunan mesainin kıymeti yoktur, biz de aramızda vahdeti temin ederek topluca
çalışmaya koyulmalıyız. Cemaatsiz yaşamaya, cemaatten ayrılmaya gelmez,
cemaat-i İslamiyenin kesafet peyda etmesi için çalışmalıyız” (Âkif, 1336: 184).
Âkif, parçalanma, birleşememe, gayretsizlik gibi sosyal hastalıkların arkasında, öğretilmiş çaresizlik gibi bir moralsizliğin olduğunu da tespit eder.
Sözleri yine yalındır: “Acaba biz Müslümanlar niçin bu hale düştük? Bunun
illetini ben şöyle görüyorum: Doğduğumuz günden itibaren babalarımız, analarımız, hocalarımız, siyasilerimiz, ediblerimiz, şairlerimiz, muharrirlerimiz
bize istikbâl için ümit verecek bir şey söylemediler. Ben çocukluğumdan beri:
Biz yaşamayız. Avrupalılar terakki eylemiş. Siz çok fena günler göreceksiniz!..’
nakaratından başka bir şey işitmedik. ‘Çocuklar, siz geceli gündüzlü çalışınız
ki bu memleket kurtulsun’ diye bizleri sa’ye, mücahedeye sevk edecekleri yerde
rast gelen adam ruhlarımıza, kalplerimize yeis mayası aşıladı. Garbın terakkiyatından bahsederlerken diyeceklerdi ki: ‘Evlatlar, görüyorsunuz ya, Avrupalılarla bizim aramızda çok mesafe var. Bu mesafeyi telafi edecek surette çalışınız.
Yoksa daha geride kalır, mahvolursunuz. Sakın azminize fütur getirmeyiniz!..’
Evet, böyle diyeceklerdi. Lakin demediler. Bilakis yüz binlerce halk bu devletin
batacağına kail (aklı yatmış, inanmış) idi. Bir taraftan Avrupalıların terakkiyatı
gözlerimizi kamaştırdı. Diğer taraftan muhitimizin bu gibi makus telkinleri
sinirlerimizi uyuşturdu” (Âkif, 1336: 184).
Sonuç
Batı Medeniyeti yayılmacılığının en önemli ayağı, güdümüne alacağı ülkelerdeki hayranlar zümresidir. Bunlar aracılığı ile rakip ülkeler uyuşturulup,
kontrol altına alınabilmektedir. Batı gelişmişse, çalışıp, gayret edilerek, güç
birliği yapılarak gelişmenin, dolayısıyla istiklâlin ve ayakta kalmanın yollarını
edinmek gerekmektedir. İlerlemede faydalanılması gereken batı ilim ve teknolojisi ile onun ilim ve teknolojiyi sömürgeciliğin aleti haline getiren canavar
yüzünün ayrılması lazımdır. Âkif ’in en çok anlaşılamadığı veya anlaşılmak
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istenmediği yön de burasıdır. Vatanseverliği ve dürüstlüğüne, karakterine bir
şey diyemeyenler, bu yönden ona haksız yere yüklenmişlerdir. Halbuki Âkif,
vatan, bayrak, din ve namus düşmanlığını, işgali, katliamı canavarlık görmüştür. Gözlerdeki büyüyü kaldırabilmek için de zorlu olan yolu seçmiştir. Saldırgan batıyı görünce onun yani Batı Medeniyeti denilen iki yüzlü “rezil âlemin,
bir an evvel hâk ile yeksan olmasını” temenni etmesi, vatanseverliğinin bir gereğidir. Bu sözlerden, ilim, irfan düşmanlığı çıkarılmamalıdır. Onun, bütün
insanlar hesabına, bilhassa Müslümanlar adına istediği medeniyet, her ‘manâsıyla pâk, yüksek, namuslu, vakarlı bir medeniyettir, yani bir medeniyet-i fazıladır.’ Burada kastettiği, İslam Medeniyetidir. Batı Medeniyeti, maddi alandaki
ileriliğini manevi alanda gösterememiş, hatta tam tersi ihmal etmiş, bile bile
mahvetmiştir. Onun için “Avrupalıların ne mal olduklarını anlayamayanlara”,
“Avrupa ayetleri” okuyarak onların gözlerini açmak, hatalarını tashih edip düzeltmelerine fırsat oluşturmak istemiştir. Okumuşların, işgalcilerin içerideki
müttefikleri gibi bir konuma kendilerini yerleştirmeleri, milletin geleceği, istiklâli açısından bir felakettir. Batı ile ilişkinin gerçekten anlamaya, tedbir geliştirmeye, varlığımızı korumaya dönük bir anlayışla sürdürülmesi gerekmektedir. 1930’lu yıllar yeterince anlaşılmayan Âkif ’in 2020’li yıllar anlaşılması,
umut verici olacaktır.
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İslam medeniyeti 20.yüzyılın ilk yıllarında asırlarca kurumlaşmış ve düzen üretebilmiş yapı olan Osmanlı İmparatorluğu ile temsil edilmekteydi.
Moğol ve Haçlı Seferlerinden sonra üçüncü büyük kriz ile karşı karşıya kalan
İslam medeniyeti, bu büyük kriz karşısında iki-üç asırdır geliştirdiği direncin
sonuna gelmişti. Kapitalistleşme, laikleşme, uluslaşma, ulus-devletleşme, sömürgecilik gibi dünya tarihinin agresif yepyeni süreçlerine karşı düşüşü yaşamaktaydı. Yeni meydan okumaya ve krizi aşmaya yönelik yenilenme, modernleşme, batılılaşma, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birçok tasavvur
geliştirdiyse de daralmanın, iktidar ve sonunda bağımsızlık kaybının önüne
geçememiştir. Bu doğrultuda medeniyetin düşüşü evresi olarak tanımladığım
bu süreçte İslam coğrafyası birçok düşünür ve şair ortaya çıkartarak bu düşüşü
engellemeye, ön almaya çalışmıştır. Saraybosna’dan Konya’ya, Şam’dan Kahire’ye, İstanbul’dan Üsküp’e kadar ulema, düşünürler, yeni entelektüel kesim bu
sürecin aşılması için hem yazın hayatında yer almış hem de aksiyom adamı
olarak bizzat topluma nüfus etmeye çalışmışlardır. İstanbul ve Rumeli’nin iki
büyük şairi Mehmed Âkif ve Abdülfettah Rauf diğer adıyla Fettah Efendi bu
sürece örnek teşkil etmektedirler. Medeniyetin düşüşünün tüm süreçlerinde
mücadele etmiş, yaşamış ve sürecin olumsuzluklarını görmüş iki şair olarak
vatan savunması, vatanın kaybedilişi, vatanın özlemi gibi durumlarla karşı
karşıya kalmışladır. Bu çalışmada, Rumeli’de vatanın kaybedilişine karşı koyan, direnen sonunda vatanı kaybetmenin derin hüznünü yaşayan İslam şairi Fettah Efendi’nin Mehmed Âkif ile ilişkisi irdelenecektir. Öncelikle Fettah
Efendi’nin hayatı, mücadelesi, şiiri üzerinde durulacaktır. Devamında sosyal,
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siyasal, düşünce çevreleri ve etkileşim ağları üzerinden bu iki İslam şairinin
ortak noktaları tespit edilecek ayrıca Fettah Efendi’nin şiirlerinde ve yazılarında Mehmed Âkif ile olan bağı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Fettah Efendi (Abdülfettah Rauf): Hayatı, Eğitimi ve Mücadelesi
Abdülfettah Rauf Fetah İshak ve Fetah İshakoviç imzasını da kullanmıştır. Fakat halk tarafından Fettah Efendi ismiyle hitap edilmiştir (Aruçi, 1995:
483-484). 19111 yılında Üsküpte dünyaya gelmiştir. Babası Üsküp’ün ileri gelenlerinden ve soyu İshak Bey ailesinden gelen Rauf Efendidir. Kendisi manifaturacılık ile geçimini sağlarken annesi Refiye Hanım saygın kişiliği ile şehrin
tanınan kadınlarından biridir. Emine Hanım ile evliliğinden Refize ve Mualla
isminde ikisi kız çocuğu ve Tarık Rıdvan isminde de bir erkek çocukları olur.
Fettah Efendinin ilköğrenimine dair net bilgiler bulunmamaktadır. Hangi ilköğretimde ve hangi dilde eğitim aldığı belli değildir. 1929-1934 yılları arasında Meddah Medresesinde2 eğitimini tamamlar. Ataullah Kurtiş Efendiden
1
2

Doğum tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Resmî kayıtlara göre 05 Şubat 1912 yılında
doğmuştur. Fakat Fettah Efendinin çok yakın öğrencileri doğum tarihini genelde 1911 yılı olarak
göstermektedirler. Bunun yanında 1910 yılına işaret edenler de mevcuttur.
Üsküp’ü fetheden Yiğit Paşanın hocası olan Meddah Baba fetih sırasındaki destekleri ve mücadelesi
ile Üsküb’ün önde gelen manevi şahsiyetlerinden biri olur. Fetihten sonra inşa edilen Yiğit Paşa
camiinin karşısına Meddah Medresesi yaptırılarak, Meddah Baba’ya vefa borcu olarak Medreseye
ismi verilmiştir. Ne zaman yaptırıldığına dair net bilgiler olmamakla birlikte XV. yüzyıla ait bir eser
olduğu söylenebilir. Maarif salnameleri, Asım Beyin kitabı 19.yy’daki Meddah Medresesine dair kısa
bilgiler sunmaktadır. Medresede dinî ilimlerin yanı sıra Arap dili grameri, hüsnü hat ve matematik
dersleri okutulmuştur. Birinci dünya savaşına dek medresenin açık tutulduğu düşünülmektedir. Birinci
Dünya Savaşından sonra Meddah Medresesi resmi adı “Yüksek İslam Okulu” 1920-1921 yılında
Üsküplü müderris Ataullah Kurtiş tarafından ihya edilerek tekrar açılmış ve Baş müderris de Ataullah
Efendi olmuştur. Attaullah Kurtiş Fatih Medresesinden mezun olan Mustafa Sabri Efendi, İskilipli
Atif Hoca gibi değerli dostlar edinmiş İstanbul’da tanınan önemli şahsiyetlerden biridir. Osmanlı’nın
Balkanlardan çekilmesi ile birlikte kendi vatanında Müslümanların durumunu düşünerek Üsküb’e gelen
ve burada Müslümanlara öncülük etmede hiç tereddüt yaşamamış bir isim olarak dikkat çekmektedir.
Kısa sürede Makedonya ve bölge Müslümanların önderi konumuna gelerek ekol oluşturabilmiştir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi yaptığı ilk çalışma Meddah Medresesini ihya edip medrese eğitimini
devam ettirmek olmuştur. Meddah Medresesi bu anlamda geleneksel din eğitiminin ve yaklaşımının
bayraktarlığını yaparak krallık döneminde siyasal ve sosyal değişimin etkilerini karşı bir duruşu ifade
etmiştir. Büyük oranda Fatih Medresesindeki müfredat temel alınarak, Osmanlı klasik eğitim sistemi
çerçevesinde dersler yürütülmüştür. Üsküp ve Makedonya çapında büyük ilgi gören Medrese iki dünya
savaşı arası dönemde önemli şahsiyetleri ortaya çıkarabilmiştir. Fettah Efendi Meddah Medresesinin
en önemli öğrencisi olarak ün yapan Ataullah Kurtiş’in Üsküp Ulema Meclisi Başkanlığına seçilmesi
ile birlikte 1938 yılında Medresenin başına geçen isimdir. Meddah Medresesi İkinci Dünya Savaşı
arasında eğitime ara vermiş daha sonra da Tito Yugoslavyası döneminde de kapatılmıştır.
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icazet alan altı kişiden (Hafız Şaban Efendi, Hafız Necati Efendi, Hafız Sadullah Efendi, Mehmet Efendi ve Selim Efendi) biri olur. 1938 yılında Attaullah
Kurtiş Meddah Medresesindeki görevinden ayrılmak zorunda kalınca yerine
en çok güvendiği ve yeteneğiyle ön plana çıkan Fettah Efendiyi getirir. Hocasından sonra Başmüderrislik görevini yerine layıkıyla getiren Fettah Efendi
1944 yılında Bekir Saddak, Kemal Aruçi gibi isimlerin olduğu bir grup öğrenciye icazet verir (Aruçi, 1995: 483-484). Bekir Saddak hocası Fettah Efendi’yi
şu şekilde tanımlar:
Seçkin bir zekâ, engin bir hayal, zengin bir konuşma kabiliyeti, sağlam bir mantık, isabetli bir muhakeme ve ansiklopedik bilgisiyle verdiği
derslerde, yaptığı ilmi ve edebi sohbetlerde üzerine dikkati çekiyor, dinleyenleri tesiri altına alıyor ve bu vasıflar her mecliste kendisine üstünlük sağlıyordu (Saddak, 1989: 27).
Attaullah Kurtiş liderliği, karizması ve büyük ilgi gören kişi olması hasebiyle toplumsal ve siyasal olaylardan uzak duran bir profil çizmemiştir. Din ve
siyasetin birbirinden tam anlamıyla ayrılmadığı o tarihlerde ve çalkantılı siyasal hayat, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bu öncüleri toplumda faal
kılmıştır. Örgütlenme ve İslam Birliği Teşkilatı içinde görev almalar Attaullah
Kurtiş ve talebelerinin bir ekol, siyasal duruş ve tercih üretmelerine neden olmuştur. Dünya Savaşı öncesi ve savaş boyunca girdikleri ilişkiler, geliştirdikleri tavırlar tam olarak açıklanmamıştır. Fakat Müslümanların çıkarına yönelik
bir siyaset güttüklerini ifade etmek mümkündür. Türkleri ve Türklerin millî
manevi değerlerini esas alan Yücel Teşkilatını aynı zamanda Arnavutları ve
Arnavutların millî değerlerini öne çıkartan NDŞ (Nacional Demokratik Shqiptar) teşkilatları ile irtibatta olduklarını ifade edebilir. Ataullah Efendi ve Fettah
Efendi’nin temel çözüm önerileri hep İslam’ı esas alan ve ümmet bilincini ortaya koyan eylemler olmuştur.
Fettah Efendi’nin bu dönemde İslam Birliği Başkanlığındaki etkinliğini
(toplantı tutanaklarının tutulmamasından ötürü) anlatacak herhangi bir belge
yoktur. Fakat başkanlıkta kendisine yönelik ön yargılarının olduğu da açıktır.
Attaullah Kurtiş’in öğrencisi olması onu belli dönemden sonra başkanlık faaliyetlerinden uzak tutulmasına ve tasfiye edilmesine neden olur. Bu tasviye veya
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Soldan Sağa: Fettah Efendi, Ata Efendi (Ataullah Kurtiş), Rıza Efendi
uzaklaşmanın en önemli nedenlerinden biri tesettür ve ferace konusunda başkanlık içerisinde büyük bir tartışmanın ortaya çıkması büyük rol oynamıştır.
İslam birliğindeki bazı ulema Müslüman kadınlarının peçeden kurtulmaları
için devletin yürüttüğü kampanyanın dine aykırı olmadığını ileri sürerek bu
kanunu destekliyorlardı. Fettah Efendi ve Meddah Medresesi çevresi bu anlamda bu görüşe muhalefet etmede önderlik yapmışlardır. Bu önderlik kısa bir
süre sonra yargılanmalarına götürecek olan yolda önemli bir mihenk taşı olur.
Baskılar ve soruşturmalar oluşturulmaya başlanır. Bu kanuna karşı gelenlerin
öncüsü olan Fettah Efendi ile ilgili siyasetçiler görüşmeler yaparlar. Eski Üsküp
çarşısında bu görüşmelerin birinde Sosyal İşler bakanı Necat Agoli ile Fettah
Efendi bir kahvehanede görüşürler. İlk başta toplantı sıcak bir atmosferde devam etse de tesettür yasağı ile ilgili konu açılınca sert üslupla tartışma yaşanır
ve tesettürün bir dinî gereklilik olduğuna dair görüşünü net bir şekilde Fettah
Efendi dillendirir.3 Bu tartışmanın birkaç ay sonrası tutuklamalar başlar. Fettah Efendi ve arkadaşlarının yargılanmalarından birkaç gün sonra Üsküp’teki
Türk ve Arnavut azınlıklarının dinî temsilcileri, düzenledikleri konferansta
3

Kadri Abdula ile söyleşi. Fettah Efendi’yi görmüş, yanında bulunmuş hayatta kalan son cemaatinden
biri. Kendisi Üsküp’ün en eski saraçlarından birisidir.
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tesettüre karşı rezolusyonu kabul ederek devletin peçe ve feracenin yasaklanmasıyla ilgili çıkartılacak yasanın yolunu açarlar (Kaya, 2008:131).
Tito Yugoslavyası ilk yıllarda özgürlük, hürriyet, kardeşlik söylemi ile siyasal ve toplumsal hayatta olumlu bir hava oluşturmuştur. Fakat 1945-1947
yıllarını kapsayan bu dönem genel devletin tüm grupları tanıması ve istihbarat
toplaması için zaman kazandığı yıllar olarak ifade edilebilir. Bu anlamda Müslüman azınlığa yönelik devlet iktidarı pey der pey kendisini göstermiştir. Dinî
özgürlük, etnik örgütlenme özgürlükleri bir zamandan sonra resmî ideoloji
için suç teşkil etmeye başlamıştır. Dinî önderlerin ve aydınların bastırılması,
pasifize edilmesi bunun yanında resmî ideolojiye yakın yeni bir aydın ve dinî
kadronun oluşturulmasına yönelik adımlar atılmıştır. Fettah Efendi devletin
bu politikasının uygulanması için bilerek seçilmiş bir isimdir. Tesettür kanununa karşı çıkması devletin beklediği ve arzuladığı bir durum olduğu da açıktır.
Fettah Efendi ve arkadaşları olan Riya Celaddin, Menduh Kayım, Mehmed Sadık, Cemal Emin ve Hamdi İbrahim 7 Temmuz 1947 tarihinde tutuklanırlar. Yugoslavya devletinin kayıtlarına göre 1946 yılından itibaren Fettah
Efendiye yönelik istihbarat toplanmaya başlanır ve yakın takip çerçevesinde
bilgiler edinilir. 1 ay boyunca sorgulamalar devam eder. 25 Ağustos 1947 tarihinde de iddianame hazırlanır. İddianameye göre İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi güçleri ile ilişkide olan çeteci Sül Otla ile ilişkilendirilir ve devlete karşı
eylemde bulunmakla suçlanır, bunun yanında savaş zengini olmakla, Ataullah
Kurtiş kahvehanesinde gizli toplantı yaparak yeni halk idaresine karşı propaganda yapmakla da suçlanırlar. 6 Eylül 1947 yılında mahkeme suçlandıkları
suçları kabul ederek Fettah Efendi’yi 7 yıl, Riya Celaddin’i 1 yıl, Menduh Kayım’ı 3 yıl, Mehmet Sadık’ı 4 yıl, Cemal Emin’i 6 yıl ve Hamdi İbrahim’i de 6 yıl
hapse mahkûm eder.
Yargılamalar halk açısından uydurma, asılsız ve iftiradan başka bir şey
değildir. Fakat rejimin baskıları her geçen gün artarak devam ettiği için herhangi bir tepkiye neden olmaz. Fettah Efendi’nin yargılamasından birkaç gün
sonra Yücel Teşkilatı tutuklamaları ve yargılamaları başlar ve idam kararları
gelir. Fettah Efendi isnat edilen hiçbir suça kanıt gösterilemez. Tam aksine Sül
Otla’nı silahlı arkadaşlarına 1944 yılında Fettah Efendi Eski Üsküp çarşısının
yakınlarında karşı çıktığını o dönemin halkı iyi hatırlar (Kaya, 2008: 131).
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19544 yılına dek hapishanede kalan Fettah Efendi, ilk yıllarında tecrit
edilir, 1949 yılının Eylül ayından 1950 yılının sonlarına dek Bosna’ya (Doboy
kasabasına) taş kırmaya gönderilir. 1954 yılından sonra her ne kadar serbest
kalsa da hiçbir camide vaaz veremez ve halka hitabet edemez. 1963 yılına dek
Makedonya Devlet Arşivinde çalışır. Bu göreve gelmesinde Kültür, Eğitim ve
Bilim Bakanı olan Metodiye Sokolovski’nin etkisi büyüktür. Fakat bu etkinin
o kadar da büyük anlamı yoktur. Çünkü Fettah Efendi Makedonya’da bulunan
Osmanlı dönemine ait belgeleri ve yayınları tasnif edecek ve Makedoncaya çevirerek yayınlayacak en donanımlı kişilerden biridir. Arşivde taşradaki cami,
tekke, mescit ve bazı eski ailelerde bulunan tarihî belgeleri toplamak tanzim
edip listelerini yapmanın yanında ilk yıllarda manastır kadılığı sicillerinin Makedoncaya çevirisi üzerinde yoğun çalışır. Arşivde Makedon Milletinin Tarihine Değin Türk Belgeleri adlı çalışmada Metodija Sokolovksi ile birlikte çalışır
ve bu yayına büyük katkı sunar. Üsküp’teki Rifai Tekkesi çalışmasında Vanço
Boşkov ile hazırladı. Bir diğer çalışması da XVI. Yüzyıldan Üsküp ile ilgili bir
vakıfname’yi Makedoncaya çevirmesidir (Saddak, 1989: 27).
Fettah Efendi’yi diğer öncülerden farklı kılan hiç kuşkusuz şairliğidir. Son
dönem Balkanlar Osmanlı’sının en önemli şairlerinden olduğu rahatlıkla söylenebilir. Şiirlerini Osmanlı Türkçesiyle yazmıştır. Hatifi mahlasını kullanan
Fettah Efendi hem hece hem de aruz veznini şiirlerinde kullanmıştır. Fahri
Kaya’ya göre şiirlerinde uyum ve müzik vardır, dizelerdeki duraklara, ahenge
büyük önem verir, kafiyeye yer verir ve divan edebiyatının nazım şekillerini
kullanan bir şairdir. Şiirlerinin büyük çoğunluğu kendi öğrencilerinde veya
yakın dostlarında (Kemal Aruçi, Bekir Saddak, Muhammed Aruçi, Cavit Saraç) olduğundan bugüne dek birleştirilip kitap haline dönüştürülememiştir.
Önemli bir kısmını hapishane yıllarında başına sorun getirecek endişesiyle
arkadaşlarına yaktırmışsa da Suat Engüllü tarafından yaklaşık üç yüz bin kadar dizeye sahip olduğu söylenmektedir. İlk şiiri Sadâ-yı Millet gazetesinde
1925 yılında yayınlanmış daha sonra 1958-1959 yıllarında El Hilal gazetesinde ve son dönemde şiirleri ise Köprü dergisinde ve Türkiye Dışındaki Türk
4

Fahri Kaya her ne kadar 1952 yılında aftan yararlanarak hapisten çıktığını iddia etse de gerçekliği
konusunda şüpheler bulunmaktadır. Resmî hapishane kayıtlarına göre 1953 yılının Aralık ayında
kendisi halen hapishanededir.
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Edebiyatları Antoloji’sinde yayımlanmıştır. (Kaya, 2008: 137). 2016’da kurulan
Fettah Efendi Derneği şiirlerinin toplanması ve yayımlanması için uğraş vermiş ve şiir defterlerinin büyük kısmına ulaşmıştır. 2021 yılının Eylül ayından
itibaren şiirleri peyderpey yayımlamaya başlayacaktır. Şiirlerinin 2021 yılına
kadar toplu bir şekilde yayımlanmamış olması Fettah Efendi’nin düşünce dünyası, şiirlerinin yapısı, konuları ile ilgili çalışmaları büyük ölçüde engellemiştir.
Son dönemde Suat Engüllü, Fahri Kaya, Süleyman Baki, Ertuğrul Karakuş gibi
isimler belli başlı şiirleri üzerinden Fettah Efendi’yi incelemişlerdir.
Fettah Efendi siyasal ve toplumsal değişimlerin odağında hayat sürmüştür. Tüm bu değişimler kendisinde büyük izlere neden olmuştur. Osmanlı
Devleti’nin Balkanlardan çekilişi Müslümanlar açısından büyük bir travma
yaratmış, doğdukları toprakları terk etmeyi göze alamayanlar büyük bir değişime direnerek fakat gün ve gün yaşayarak ızdırap çekmişlerdir. Bu ızdırabı
herkes adına en iyi şekilde öncü kişilerin yaşadığı da açıktır. Fettah Efendi bu
çalkantılı dönemin ızdırabını ve bedelini bir fikir işçisi olarak şiire dökmüş ve
direnmeyi şiirleri üzerinden yapmaya çalışmıştır. Fettah Efendi’nin yayımlanmış şiirleri üzerinden çalışma yapanlara göre şiirlerini; dinî şiirler, toplumsal şiirler ve millî-tarihî şiirler olarak sınıflandırmak mümkündür. (Engüllü,
2016).
“Medeniyetin Düşüşü”: Mehmed Âkif ve Fettah Efendi
XX. yüzyıl İslam şairlerinin en temel özelliklerinden biri kuşkusuz “medeniyetin düşüşü” gerçekliğiyle yoğun bir şekilde karşı karşıya kalmalarıdır.
Dünya tarihini 1000 yıllık gibi süreçte doğrudan etkileyen ve dönüştüren bir
medeniyet, XIX. yüzyılda Avrupa medeniyetinin yükselişiyle de irtibatlı siyasi,
ekonomik, kültürel çıkmazlarla karşı karşıya kalmış, çözülme tehtidiyle uzun
süre mücadele etmiş ve sonunda da temel bazı bağımsızlıklarını kaybetmiştir. Bu süreç İslam coğrafyasının farklı bölgelerindeki birçok düşünürü, şairi
derinden etkileyerek medeniyetin düşüşüne karşı koyuşu ana konulardan birine getirmiştir. Bu düşüşe karşı koyuş İslam vatanının savunmasını gündeme
getirdiği gibi düşüşün engellenememesi sonucundan vatanın kaybedilişini ve
vatan özlemini merkez konulara dönüştürmüştür. Mehmed Âkif ve Balkanların dikkat çeken şairi Fettah Efendi bu durumu belki de en iyi simgeleyen iki
şair ve düşünürdür.
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Fettah Efendi ve Mehmed Âkif ’i bu çerçevede buluşturan birçok etken
varlığından bahsetmek mümkündür. XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunu modernleşme süreci içerisinde ortaya çıkan
düşünce akımları ve çevreleri kayda değerdir. İslamcılık ve Fatih Medresesi
çevresi Fettah Efendi ve Mehmed Âkif arasındaki ortak paydayı oluşturmada
önemlidir. Fettah Efendi ve Mehmed Âkif arasındaki yaş ve dönem farkını
göz önünde tuttuğumuzda bu paydayı oluşturanın en önemli etkenlerden biri
kuşkusuz Meddah Medresesini yeniden ihya eden Üsküp’ün ünlü hocası Ataullah Kurtiş’tir. İstanbul Fatih çevresinde etkili olan, Fatih Medresesi mezunu,
İskilipli Atıf, Küçük Hamdi, Miralay Sadık, Mustafa Sabri ve Hamdi Paşa gibi
değerli dostları olan Ataullah Kurtiş, Fettah Efendi’nin hocalığını uzun dönem
boyunca yapan, Fettah Efendi’yi en iyi öğrencisi olarak gören ve 1936 yılında da Meddah Medresesini ona emanet eden şahsiyettir. Meddah Medresesi
ve Fatih Medresesi müfredatlarının birbirleriyle neredeyse örtüştüğünü ekleyince temel meselelerde ortak bir yaklaşım geliştirdikleri belirtilebilir. Fettah
Efendi bu bağlamda Ataullah Kurtiş ve İstanbul Fatih çevresinin İslam coğrafyası, din, vatan, millet, siyaset gibi konulardaki düşüncelerinden etkilendiğini
ve şekillendiğini ifade etmek mümkündür. Mehmed Âkif kuşkusuz İstanbul
İslamcı çevrenin hitabeti, şiirleriyle öne çıkan isimlerinden biri olması Üsküp’teki 1920-1946 arasında oluşan çevreyi etkilediğini Fettah Efendi’nin şiir
dilinde ve Mehmed Âkif ile ilgili şiirlerinden kolaylıkla görebiliyoruz. İslam
medeniyetinin ihtişamı, İslam coğrafyası, ubudiyet, iman, dinî günler özellikle
vatan teması bu etkileşimin ana temalarını oluşturmaktadır.
Fettah Efendi ve Mehmed Âkif ’in yaşadığı dönemdeki siyasal çerçeve
ile etkileşim kendilerini, düşüncelerini, şiirlerini etkilemiş bazı ortak izlekler
oluşturmuştur. Mehmed Âkif ilk dönemde yoğun bir şekilde “vatanın savunulması” sürecinin aktörlerinden biriydi. Yeni kurulacak devlet ve millet inşa
sürecinin öncü düşünürlerindendi. Hayatı boyunca karşı karşıya kaldığı medeniyetin düşüşü sürecinde siyasal rejimlerle mesafeli olduğunu Cumhuriyet
Dönemi’nde ise Mısır’a iltica etmek zorunda kaldığı ortadadır. Fettah Efendi
ise “vatanın kaybedilişi” ile kaşı karşıya kalmış, Müslümanların siyasi, ilmi,
kültürel azınlığa düştüğü bir dönemin Müslüman öncüsüydü. Düşüncesi ve
eyleminde temel meselesi yeni durumda Müslümanların konumu, hakla440
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rı, göçe karşı gelme ile kaybedilen vatanın acısı vardı. Bu bağlamda kendisi
ve çevresi yeni kurulan devlette azınlık olarak kalan Müslümanların siyaset,
toplum, dine dair düşüncelerinin ve pratiklerinin ne olması gerektiğini geçmiş ile irtibatlandırarak şiir üzerinden dile getirmekteydi. Bu anlamda her iki
şairde modern devletin inşası, modernleşme, ideolojiler, rejimlerle karşı karşıya kalmış mücadele etmiş, çözümler üretmiş ve sonunda da özgürlüklerini
kaybetme noktasına gelmişlerdir. Fettah Efendi ve arkadaşları Sosyalist Yugoslavya’nın kurulmasıyla beraber yargılanarak hapse gönderilmiş, hapishaneden
çıktıktan sonra ise 1963 yılına dek devletin gözetimi altında herhangi bir dinî
faaliyet yapmasına izin verilmemiştir (Kaya, 2008).
Fettah Efendi ve Mehmed Âkif kuşkusuz dinî, içtimaî, siyasi vs. konulardaki görüşlerini ifade etme mecrası olarak şiiri tercih etmişlerdir. Aldıkları güçlü eğitim, keskin zeka ve ilmî derinlikleri, sosyal ve ilmî çevrelerinin
katkıları, ruhlarında barındırdıkları büyük meseleler sanatçı vasfına da kolaylıkla sahip olmuşlardır. Bu çerçeve kendilerini XX. yüzyılda İslam coğrafyasının büyük şair ve sanatçıları olarak ifade etmemizi sağlamaktadır. Mehmed
Âkif ’in külliyatı ve çalışmaları bu bağlamda büyük bir derinlik kazanmış ve
konumu her geçen gün pekişmiştir Fettah Efendi ise Sosyalist rejimin etkisi,
Osmanlı Türkçesi ile şiirlerini kaleme alması (yeni dönemde yeni aydınlar ve
rejimler tarafından bu yazı dili dışlanmıştır), yazdığı şiirlerinin 60 yıldır yayınlanamaması gibi nedenlerden ötürü Balkan ve İslam coğrafyasından yeterince
tanınmamıştır. Fettah Efendi küçük yaşta yayınladığı şiirlerine vefat ettiğinde
1000’lerce şiiri eklenmiş ve muazzam bir külliyata sahip olmuştur. Şiirlerinde
zorlu hayatının izdüşümlerini, ümitsizliğini, vatanını kaybetmenin hüznünü,
geçmişin ihtişamını, yalnızlığını, içtimai konulardaki hassasiyetini, İslam ümmetini, İslam’a karşı rejimlere muhalifliğini, ruhundaki derinlikleri ve yaraları,
İslam’a olan imanını, Balkan topraklarının vatan olma fikrini yoğun bir şekilde
görmekteyiz.
İstiyordum ki cânımdan kopacak cân kalsın
Toprağında damarımdan azacak kan kalsın
İstiyordum bu vatanda benim ağzımdan da
Doğacak neslime bir nefha-i îmân kalsın
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İstiyordum bu ufuklarda da îmânımdan
Şânlı târîhime bir fıkra-i vicdân kalsın
Nâm u şânıyla bütün dîn ü kemâlâtıyla
Neslime kim bakacak olsa da hayrân kalsın
Kalemim kalbime batsın da hamâset yazsın
Dedemin gözleri ahfâda nigehbân kalsın
Kim bilirdi bu vatandaki vatandaş kalmaz
Kim umardı bu vatan böylece vîrân kalsın (1959 yılında kaleme aldığı
“Yine Vatan İçin” şiirinden).
Gazel olarak kaleme aldığı şiirinden bir parça:
Nikâb-ı hüsnünü kaldır, cemâlullâhı ansınlar
Melek yoktur diyen âvâre münkirler inansınlar
Sehâb-ı zülfünü ref ’ et görünsün mihr-i ruhsârın
Güzeller bir dahi mir’âta bakmaktan utansınlar
Açılsın çeşm-i seyrânlar kesilsin dest-i hayrânlar
Dirilmiş merkadinden Yûsuf-ı Ken’ân’ı sansınlar
Gelip görsün seni cânâ! Zavallı bülbül-i şeydâ
Hisal-i verde dâ’ir nağme-zenlikten usansınlar
Vatanın kaybedilişini ümitsiz bir şekilde tasvir ettiği “Gürleyen Dert” adlı
şiirinden:
Kalbimde bir üzüntü var ki bir türlü gitmez
Yıkılmış bucağımda horoz ötmez ot bitmez
Nasıl bir neş’e bulsam bu derdli hayâtımda
Ümîdim hiç kalmadı kimse tesellî etmez
Sönüp gitmiş ocağım artık tütmez olmuştur
Solup bitmiş bâğımda çimen bitmez olmuştur
Baykuş sesiyle ufku çınlayan vatanımda
Bahâr olmaz gül açmaz bülbül ötmez olmuştur.
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Fettah Efendi’yi ve diğer öncü isimleri derinden etkileyen bir başka konuda göç konusu olmuştur. 1955-1956 yıllarında yoğun bir şekilde Makedonya,
Kosova bölgelerinde yaşanacak olan göç bu değerli şahsiyetler üzerinde büyük
yaralar açar. Göçün engellenmesi ve vatana sahip çıkıp bu topraklarda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Fettah Efendi ve arkadaşları daha da ileriye gidip göçün caiz olmadığına dair fetvalarda vermişlerdir. Osmanlı sonrası
dönemde modern hayatın içselleştirmeye çalışıldığı ve bunun en büyük yansımasının şehirlerde olduğu bu yıllarda Fettah Efendi de bu durum her ne kadar
büyük bir ıstıraba ve yabancılaşmaya neden olmuşsa da vatanı terk etmeyi asla
düşünmemiş burada kalıp mücadele etmeyi hep öncelemiştir. Bu anlamda o
günlerde Vatan İçin adlı şiiri kağıda dökülmüştür.
Beni bir zulm-i müselleh koğuyor yurdumdan
Buna karşı komağa güç bana yok yandım ben
Bakarım ufkuna kan rengine girmiş güneş
Sanki bir memleketin göklere çıkmış ateşi
Varsa da sanki verem çehresi bağlar mehtap
Hep yıkılmış ne mezar kaldı ne minber ne mihrab
Sürülür öz vatanından sürünür yurttaşlar
Meskenetle aşağı doğru eğilmiş başlar
Sanki gözyaşları halinde dökülmüş ciğeri
Kanlı yaşlarla selamlar gidiyorken bu yeri
Neye gitsün ana yurdu ata yurduydu bu yer
Gitmiyorlar onu tard etmededir mücrimler
Kim ya Rab kalacak bunca büyük şanlı yatan
Kime ısmarlayayım ben seni ey yaslı vatan!” (Vatan İçin şiirinden)
Mehmed Âkif ile Fettah Efendi bir diğer ortak noktası belli bir dönem
boyunca aksiyom adamları olmalarıdır. Müslümanlara, topluma, dinî alana ait
sorunlarda müdahil olma, ön alma, mücadele etme temel ayırt edici özellikleri olarak dikkat çekicidir. Mehmed Âkif muhakkak İstiklâl mücadelesinde
gösterdiği azım Fettah Efendi’nin çok üzerindedir fakat Fettah Efendi hocası
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Ataullah Kurtiş ve arkadaşlarıyla özellikle II. Dünya Savaşı döneminde Müslümanların konumları konusunda aktif bir siyasi, sosyal mücadele yürütmüştür.
Her ne kadar tüm yönlerinin ortaya çıkması için birçok araştırmaya ihtiyaç
duyulsa da Sofya, Tirana seyahatleri ve görüşmeleri, Yücel Teşkilatı ve Arnavutların NDŞ (Nacional Demokratik Shqiptar) örgütlenmeleriyle ilişkileri Fettah Efendi ve arkadaşlarının aktif rollerine örnek verilebilir. Bununla beraber
I. Yugoslavya döneminde Üsküp’te rejim yanlısı dinî kadronun oluşması için
kurulan Aleksandar Medresesine karşı Meddah Medresesinin kurulması, faaliyet göstermesi ve 20 yıl boyunca Balkan Müslümanlarına temsil edecek nitelikli bir dinî kadronun oluşturulması adına verilen mücadele de son derece
kayda değerdir.
Ataullah Kurtiş ve Fettah Efendi önderliğinde Meddah Medresesi çevresi gelenekçiler olarak öne çıktıklarını ve bu isimlendirmeyle karşı karşıya
kaldıklarını ifade etmek mümkündür. 1938 yılında Üsküp’te yeniden açılacak
İsa Bey5 (Omerov, 2016: 21) Medresesi çevresi, Meddah Medresesinin çağdaş
dünyayı ve yenilenme düşüncesini yeterince barındırmadığı gerekçesiyle ortaya çıktığını ifade eder. İstanbul Fatih çevresinin Ataullah Kurtiş’te bıraktığı
etki Meddah Medresesine aktarılarak gelenekçi çizginin kabul edilmesi doğal olarak sağlamıştır fakat zamanla özellikle Fettah Efendi’nin ve Bekir Saddak, Kemal Aruçi gibi yetiştirdiği kendi talebelerinin geleneği reddetmeden
yenilenmeyi de esas aldıklarını rejimlerle, devletle olan ilişkilerinde, devlete
ait kurumlarda yer almalarında, giyim kuşamlarında, yaşantılarında ve ortaya
koydukları eserlerde rahatlıkla görülebilir. Bu çerçevede Mehmed Âkif ’in İslam düşüncesinde yenilenme fikirlerinden zamanla etkilendiklerini belirtmek
mümkündür.
Fettah Efendi ve Mehmed Âkif medeniyetin düşüşüne karşı koymayı, direnmeyi, devlet-millet-toplum üçgeninde XIX. yüzyıldan itibaren üretilen İslamcılık düşüncesi üzerinden gerçekleştirmeyi arzulamışlardır. Şair, düşünür
kimlikleri yanında aktif bir aksiyon adamı olarak Müslüman entelektüel, ilim
adamı profilinin örnekleri olmuşlardı. Özellikle Fettah Efendi Âkif ’in müca5

1469 yılında kurulan fakat 1936’da o dönemin İslam Birliği Teşkilatı tarafından yeniden ihya edilerek
açılmıştır. Medresenin eğitim müfredatı Gazi Hüsrev Bey medresesinin müfredatı örnek alınarak
belirlenmiştir.
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delesi, şiiri, düşünce dünyasından yoğunlukla etkilendiğini belirtmek mümkündür. Her ikisinin yaşam hikâyesi yakından incelendiğinde mücadele, şiir,
hapis-iltica, rejim ile mesafe görülmektedir. Şiirlerinde ise yoğun vatan teması,
İslam coğrafyası ve yaşamın son yıllarında kendi iç dünyalarına yönelik yazdıkları tespit edilebilir.
Fettah Efendi: “Üstadım Mehmed Âkif”
2023 yılına kadar binin üzerinde şiir Yine Vatan İçin, Vatan ve İçtimai Şiirler, Mecmua-i Eşar, Hüsn-i ve Tabii Parçalar, Mersiyeler, Garami Parçalar gibi
başlıklarla yayımlanması planlanmaktadır. Yayınlanmamış tüm bu eserlerde
dikkat çeken hususlardan bir tanesi Fettah Eefendi’nin İstanbul çevresini ve
İslam coğrafyasını dikkatlice takip ettiğidir. İstanbul, Mısır, Cezayir, Filistin,
Kosova, Arnavutluk gibi bölgeler için şiirler yazan, dertlenen bir şair kimliği
çizer. Aynı şekilde Mustafa Sabri Efendi, Elmalı Küçük Hamdi Efendi, Necip
Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal, Afgani, Ali Ulvi Kurucu’ya ait şiirleri de dikkat
çekmektedir. Tüm bu çerçeveyi taçlandıran ise Mehmed Âkif ’e olan muhabbetidir. Mehmed Âkif ’e üstadım olarak hitap eden, Safahat ile ilişkisini açıkça
beyan eden, vefatı dolayısıyla da hüzünlenerek hemen dizelere sarılan bir Fettah Efendi karşımızda durmaktadır: 13 Ocak 1937’de 27 yaşında kaleme aldığı
Mehmed Âkif Bey Öldü şiirinden bazı dizeler:
Bir şair-i mülhem idi Âkif, o büyük zât
Âkif gibi üstâd-ı beyân geldi mi, heyhât
Âdâb edebiyyât ile zıd addedilirken
Feyzinle bunun zıddını sen eyledin ispât
		

***

Şi‘r ile şuuru o barıştırdı yegâne
Âkif, o yüce şair-i kahir, o büyük zât
Bir menkıbe-i fahr u rehâ fikr ü hayâtın
Bir âbide-i şi‘rü şehâmet Safahât’ın
Ümitlere rûh, rûhlara ümit veriyordu
Coşkun kaleminden taşan ulvî nefehâtın
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Hassâs yüreğin âlem-i İslâm’a mekarrdı
Bir cevhere-i rüşd ü edepti kelimâtın
Âkif, seni takdîs edemez kavl u kalemler
Timsâl-ı ilâhîsi idin azm ü sebâtın
Bîçârelerin derdine dermânını yazdın
Nûrun ile esrârını yırttın zülûmâtın
Şi‘rin elimizde, dilimizde, dilimizde
Ey şair-i mâhir!, Nerede şanlı hayatın
Ey neyyir-i lâmi‘! Batıverdin mi nihâyet
Lâkin ebedî sönmeyecektir leme‘âtın
		

***

Bir defter-i îmân ve meâlî Safahat’ın;
Allah’ına ibrâz ediver, elde berâtın
Ey hârikalar mübdi’-i zî-kudreti şair
Dilbeste-i şi‘rin oluyor cümle meşair
Şi’rinle senin gûş u lisânlar mütezeyyin
Feyzinle zuhûr eyledi en şanlı mezâhir
Tasvîr-i menâzırda ne câzipti beyânın
Öldün, ebedî şimdi yetim kaldı menâzir
Fettah Efendi’nin yakın dostu ve öğrencisi Kemal Aruçi’de bulunan ve
oğlu Muhammed Aruçi tarafından neşredilen Mehmed Âkif ile makale mevzuyu aydınlatma açısından merkezi rol oynar. 1989 yılında El Hilal dergisinde “Büyük İslam Şairi Mehmed Âkif ” başlığıyla neşredilen makale son derece
dikkat çekicidir ve Fettah Efendi ile Mehmet Âkif ’in ilişkisini en yalın şekliyle
ortaya koyan metindir:
“Mehmed Âkif Bey’i pür-siteşkâr bir hürmetle pâyânsız sevdim. O’nun
i’câzkâr kaleminden doğan derin ve ulvî duyguları, acı ve fecî’ kaygıları, rengîn ve zengin tabloları, canlı ve heyecanlı tasvirleri, elemli ve ciğersöz derd-u mâlemleri, hepsini, hepsini, fakirden zengine, ferdlerden
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ma‘şerlere, erkeklerden kadınlara, büyüklerden küçüklere, mes‘ûdlardan bedbahtlara kadar tatlı ve acı, gülünç ve ağlatıcı her şiirini seveseve, doya-doya okudum.
Her ne zaman ağlamak istersen, âlâm-ı İslâmın müessir eninlerinden
solgun dudaklarından Âkif ’in, büyük şairin, bir şiirini okuyarak ağlarım. Her ne zaman âlem-i İslâmın her köşesini lebrîz eden, açılmaz
karanlıkların ye’s-i engîz manzaralarından mütellim olarak kalbime kuvvet, kuvvetime rûh, rûhuma ümit, ümidime beyân, beyânıma
belâgat arasam; Büyük İslâm Şairi’nin bir sânihasını terennüm ederek
emekyâb olurum…
Safahat’ı açıyorum… Amân Yâ Rabbi! Safahat, o bir şiir mahşeri… Safahât, o bir kâinât aynası; o bir kitabe-i hayat… Âkif Bey yalnız bir şair
değildir. O’nun asıl mezâlyây-ı fitriyesini, fikrî değerlerini inkilâpçı azm
ü irfânında, tabii ve külfetsiz terânelerinde aramalıdır. Âkif Bey hayâlat-ı vâhiyyeden, emâni-i şehevvaniyyeden, mübâlegât-ı Acemiyyeden
ilhâm alan şiiri kurtarmış bir halâskâr-ı Edeb ve âhî-yi Kahramandır.
Denilebilir ki, Âkif Bey yalnız kendi kalemiyle eski, yalancı şiir ve hayâl
dünyası ile yeni yaban ve şehvet nazmını mağlup ederek, yepyeni şiir ve
edeb çığırları açmış en büyük bir Fâtih’tir. Şuuru ile yaşamak isteyenlere şiiri sevdiren, şiire menyâl ve meftûn olanları şuura davet eden bir
Muslih- i Muvaffak’tır. Hilkatı sever, ahlâkı daha çok sever, Hallâk’ı ise
daha içinden sever mütefekkir bir şair ve irfanlı bir nâzımdır.
Hilkatı ahlâka, ahlâkı Hallâk’a bağlar; fıtrat kevhalarını süzerken
Fâtir’ını hiç unutmaz… Mütedeyyindir, mütefekkirdir, vekûrdur, halktur, hassastır, belîğdir.. Her beyti bir sehl-i mümteni’dir. Hâme- i iktidârında en serkeş vezinler, en anûd ve anî kafiyeler, bir mel’abe- i edebiye
halinde râm ve munlaad olur. Âkif ’e en doğru sıfat, zaten fecr-i edebîsinin daha unfuvân- ı infilâkinde verilen, “Büyük İslâm Şairliğidir”.
En haklı unvan dahi, yalnız “Büyük İslâm Şairi” demek değil, “En Büyük İslâm Şairi” demektir. Çünkü, Âkif Bey İslâmiyeti derin kalbinden sevmiş ve ancak onun elemi ile müteellim, surûru ile mütebehhic
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olmuştur. Yine, Âkif Bey Türk milletinin ve İslâm âleminin içtimâî,
siyasî, dinî, ahlâkî her levhasını, her nevhasını, bi-hakkın haykırmaya
zafer-yâb olan şairdir. Büyüğü değil, en büyüğüdür… Şiirini içtimâîleştiren, ahlâkîleştiren Âkif Bey’dir. Sihri şiir, şiiri fikir, fikri de imân yapan
O’dur; O’nun sehhâr kalemi ve mâhir karîhasıdır…
Asırlardan beri Osmanlı Edebiyatı’nın nâsiye- i lâ-kaydine şiir nâmıyla
yazılan kara yazıları Âkif Bey’in nezih kalemi silmiş, hakkı hak bilmiş,
vehim ve hayâl yerine hakikat, unf ve şiddet yerine rahim ve rikkat, şirk
ve şehvet yerine ahlâk ve şeriat; acayib medihlere bedel millî ve İslâmî
teşvik ve irşâd, hiciv ve rezalet makamında hakîmâne intikad, ye’s ve
teselli yerine ümit verici azm- u imân teraneleri düzmüş, şehnâmeleri
yazmış biricik şairdir. O’nun Safahat’ı hem müstakil bir şiir dünyası
hem bir fikir mecmuası hem de bir belâgat- ı mûcize defteridir. Âkif ise,
bu kâinat kitabının en belîğ kâtibi, bu değerli şiirin yegâne şairi, bu ulvî
fikirlerin irfanlı mütefekkiridir. Bana kalırsa Âkif, Safahat’ı yazmış; Safahat, Mehmed Âkif Bey’in nâmını İslâm hafızasına kazmıştır. Âkif Bey
denilince Safahat; Safahat anılınca “Büyük İslâm Şairi” anlaşılır. Vasıf
ve ta’lıka hâcet yoktur. Âkif Bey öldü, Safahat ölmeyecek… Büyük İslâm
şairi dünyamızdan çekildi, büyük şiiri ise ebedîdir…” (Rauf, 1989: 14).
7 Şubat 1956’da ise hapishaneden çıkmış ve şiiri de kendisi de olgunlaşmış
bir Fettah Efendi olarak tekrar Mehmed Âkif ile ilgili şiir kaleme alır ve başlığını “Büyük Şair Mehmed Âkif ” olarak belirler.
Âkif denilince koca bir heykel-i irfân
Bir âbide, gûyâ ki oyulmuş kayalardan
Kalbinde kudurmuş gibi volkan
Rûhunda köpürmüş gibi tûfân…
Her nâlesi bir sâikadır arş-ı Hudâ’ya;
Her âhı birer bârikadır arz u semâya.
Seller gibi sahrâlara, dünyâlara erzân;
Volkan gibi bir âteş-i sûzân u fürûzan.
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Eyler koca bir âbide-i şi‘r ü şehâmet;
Bir ümmete bir rehber-i irfân u hamâset.
Heycân veriyor kalbe o üslûb-i selîsin;
Rûhlarda kasırga yapıyor şi‘r-i nefîsin.
Mûnisti bütün hislere, mâtemlere mûnis;
Bir ma‘kes-i rennân idi uslûb-i enîsin.
Taht-ı edebin yüksek idi şâhikalardan;
İlhâmına fer almış idin bârikalardan.
Kalbinse âteşlenmiş idi sâikalardan;
Tab‘ın yaratmıştı bütün hârikalardan.
Hep fecr-i bahâr, ebr-i sehâr, kavs-i kuzahlar;
Elvânını sundu sana ey hâme-i sehhâr.
Sen hilkati hilkat gibi tasvîr ediyordun;
Yetmez mi idi sanki ya o hilkat-ı cebbâr?
Sen hâme-i tasvîrini mehtâba batırdın;
Nûrlarla yazıp fıtratı şi’rinde yatırdın.
Her mâteme, her nâleye şehbâlini gerdin;
Âlemleri sen meşher-i eş‘ârına serdin.
Ma‘sûmların elhânının şi‘rinde duyurdun;
Sen ağladın, efgânını dünyâya duyurdun.
Mazlûmlara dil okdu o feryâd-ı mehîbin;
Rûhlarda bütün çağladı sen her ne buyurdun.
Sonuç
Mehmed Âkif ve Fettah Efendi medeniyetin düşüşü gerçekliğiyle yüz yüze
kalmış şairler ve düşünürler olarak dönemin ortak sorunlarıyla yüzleşmişlerdir. Aksiyom adamları olmakla beraber kendilerini ifade etme biçimi olarak
şiiri seçmişlerdir. Çağın güçlü ve dikkat çekici sanatkârları olarak İslam şairliği
sıfatını hakketmişlerdir. Özellikle vatanın savunması ve vatanın kaybedilişini
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tasvir sürecinde bölgenin zirve isimleri olarak öne çıkmışlardır. Mehmed Âkif
ve Fettah Efendi’yi birbirine bağlayan düğüm İstanbul Fatih çevresi, İslamcılık
düşüncesi ve hocası Ataullah Kurtiş olarak öne çıkmaktadır. Şiirlerinin yapısı ve şiirlerindeki Mehmed Âkif vurgusu, saygısı ve sevgisi Fettah Efendi’nin
düşünce dünyasına dair resme ayna tutmaktadır. Fettah Efendi’nin şiirlerinin
yayınlanmasıyla beraber bu ilişkinin derinliği daha sağlıklı değerlendirilecektir. Aynı şekilde bu ilişkinin varlığı ve derinliği Mehmed Âkif ve İslamcılık
düşüncesinin yakın coğrafyaya ne şekillerde tezahür ettiğine dair de önemli
ipuçları barındıracağı açıktır.
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Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım;
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım.
M. Âkif
Giriş
Bilindiği üzere, Resmî Gazete’de yayımlanan 2021 yılı kutlamaları içinde
millî değerlerimizden Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Mehmed
Âkif ve İstiklâl Marşımız bulunmaktadır.
Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart günü, her yıl yurt
genelinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde geniş kapsamlı programlarla kutlanmaktadır.
2021 yılında yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlerde kullanılacak tema olarak ise “On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl” teması belirlemiştir.
Bu tema çerçevesinde; (2021 yılında yapılması planlanan etkinlik ve faaliyetlerin Kovid-19 Pandemisi de dikkate alınarak) millî mücadelemizin amaç
ve ruhuna uygun, İstiklâl Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un dizelerinde hissettiğimiz millî ve manevi ruhu yansıtacak ve yaşatacak şekilde kutlanması kararı
alınmıştır.
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Bir milletin kültürünü oluşturan temel unsurlardan biri de “kahramanlar”ıdır. Kahramanlar, bir millet içinde büyük ölçüde takdir edilen özelliklere
sahip ölmüş ya da yaşayan, gerçek ya da hayali kişiler olarak ifade edilmektedir. Bu yönüyle kahramanlar, bir milletin rol modelleridir. Güçlü ve etkili
kültürlere sahip milletler, düşünce, davranış, kişilik ve başarılarıyla kendisinin
temel değerlerini temsil eden millî kahramanları sürekli yaşatır, anar ve kutlar
(Elkatmış, 2016).
İbnü’l-Mukaffa bu hikâyelerin muhatabı olan insanları üç kısma ayırır:
Bir: Anlatılan hadisenin akışına kendini kaptırır ve sadece eğlenceli bir
hikaye dinlemiş olurlar.
İki: Bu kısımdakiler, hikâyede anlatılmak isteneni fark eden, verilen mesajı kavrayan zeki kimselerdir. Fakat bunlar, hikâyeden öğrendiklerini kendi
hayatında uygulamazlar.
Üç: Bu insanlar ise hem hikâyeyi güzelce idrak eder hem de ondan çıkardığı sonuçları kendi yaşamında uygular. İşte bu üçüncü kısımdakiler, gerçek
akıl sahipleridir. Çünkü onlar, bilgece yazılmış hikâyeleri bilgece okuyanlardır.
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.
mısrası onun gerçekçiliğini “yaşadığı gibi yazdığını, yazdığı gibi yaşadığını”
gösterdiği gibi, Safahat’ı hakkında söylediği:
Bir yığın söz ki samîmiyyeti ancak hüneri.
mısrası hisli-samimi bir toplum özlemini gündeme getirir.
O. Yüksel Serdengeçti’nin deyimiyle “Bizim Âkif ’imiz”:
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.”
mısrasında da adalet anlayışıyla kendini göstermiştir.
Bulgular ve Yorum
Âkif, doğu-batı izdivacı ile doğmuş İstanbul-Fatih’te yetişmiştir. Baytar/
veterinerdir, hafızdır.
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Sadece anılan ve anlatılan değil, yaşanan Âkif, konuşulanları davranışa
dönüştürmeyle “Asım” olunacağı bilinmelidir (Doğan, 2006).
Hüseyin Cahit Yalçın’ın, “Mehmed Âkif ’in hayatı, eserlerinden çok daha
muhteşem bir şiirdir.” sözü, İstiklâl Marşımızın şairi açısında şu tablolarla
daha iyi anlaşılıyor:
İki tür kişiyi sevmezdi:
1. Avrupa’ya takılıp memleketinin toprağına iğreti basan,
2. Kaşlarına kadar Şark’a batarak gözü Avrupa’yı görmeyeni (Topçu, 2016;
Çetin, 2018: 148; Çetin, 2012: 23).
Alınız ilmini Garbın, alınız sanatını.
Veriniz mesainize de son süratini.
Çünkü kabil değil, yaşamak bunlarsız,
Çünkü vatanı yok ilmin, sanatın yalnız!
Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır (1867-1937), II. Abdülhamit döneminde 18 yıl mâbeyn kâtipliği yaptı. Hayat tasvirlerini ve muhavereyi nazma
dahil etmiştir.
Âkif, “Benim de (şiirlerimde) yaptığım bundan ibaret” der ve ekler: “Ali
Ekrem’in tilmiziyim.”
Ali Ekrem de onun için şöyle der:
“Koca Âkif!.. Baba Âkif!.. “Seyfi Baba”yı, “Fatih Camii”ni yazan herif!..
Kur’an’ı aç, anlatsın! Hadis sor, söylesin!.. Frenk’ten, Arap’tan, Acem’den eser
ver, izah etsin!.. Babam (Namık Kemal) tanımalıydı onu. Onu görseydi, yanından ayırılmazdı (Erişirgil, 1966: 83-87; Kuntay, 2009).
Cömertliği
Kilim

Bir akşam dostlarını çaya davet etmişti. Hasan Basri Bey’in evinde toplanıp öyle gitmeye karar verdiler. İkindi geçmek üzereydi. Güneş, gözleri
kamaştırmıyordu. İşini bitiren Hasan Basri Bey’in evine geliyordu. Kapı
hızlı hızlı çalındı. Âkif ’ti. Hasan Basri Bey şaşırdı.
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—Hayrola bir şey mi oldu?
—Geldiler mi?
—Herkes tamam değil.
—Basri’ciğim, bu akşam çayı sizde içeceğiz.
—Çok iyi olur, sevinirim. Ama, sormamda bir sakınca yoksa, neden böyle
oldu?
—Sorma, bizim odanın kilimini bir fakire vermişler de.
Kendisi vermişti, söylemek istemedi (Canım & Çalık, 2007: 71).
Palto
Ankara’da dondurucu bir kış; hava soğuk mu soğuk. Âkif ’in sırtında kır
bir ceket; üşüyor, hissettirmemeye çalışıyor. Paltosu vardı oysa. Vardı, ama
onu, birkaç gün önce kapısına gelen çıplak bir fakire giydirmişti.
Haksızlık Karşısındaki Duruşu: Kâtip Emin (Erişirgil-Felsefe Profesörü)
“Yumuşak başlı isem kim dedi uysal kovunum.
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.”
Yıllar geçtikten sonra meslek sahibi oldu (Ziraat Nezareti, Baytarlık İşleri Dairesi-1911). Ama bu işi fazla uzun sürmedi. Çünkü çalıştığı daireye
alınan bir genç kâtip Emin (Mülkiye son sınıf öğrencisi); haksız yere işten
çıkarılınca, dayanamadı ve o da her türlü zorluğu göze alarak istifa etti.
Onun için haksızlık, dayanılmayacak bir şeydi. İşten çıkarılan genç, Mehmed Âkif ’in bu tepkisi-şartı sebebiyle; daha sonra tekrar işe alındı. Ardından da Âkif, amirlerinin, müdürünün (cimriliğinden dolayı sevmese bile
Baytar Mektebinden Cerrahi dersi hocası) ricalarıyla işine geri döndü.
Dillerle Alâkası

Mehmed Âkif, Mahir Bey ve bir grup milletvekiline Arapça-Farsça dersleri vermeye başladı. Sabah saatlerindeki bu dersten sonra Balıkesir Mil-
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letvekili Hasan Basri (Çantay) ve arkadaşlarına önemli Arapça eserleri
okutuyordu. Öğleden sonra Meclise geliyor, Fransızcadan çevirilerle uğraşıyordu. Gece de Hariciyede (Dışişleri Bakanlığı) hukuk danışmanı olan
Münir (Ertegün) Bey’e ve arkadaşlarına Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ından
Fars Edebiyatı dersi veriyordu. Samih Rıfat Bey’le yaptığı sohbetlerin konusu ise Türk Edebiyatı idi (Erişirgil, 1966: 46, 47; Çantay, 2008).
Müzik-Spor

Âkif, Edirne’de Hafız Emin’le tanıştığı günden beri “Ben de hafızım. Müzik bilgim olmalı.” diyordu. Hafız Emin’in tanıştırdığı Neyzen Tevfik’ten
ney ve nota dersleri aldı.
Yoğun çalışma temposundan ötürü zamanı iyice daraldığından, Neyzen’in
yanına ancak sabah işe başlamadan önce uğrayabiliyordu (Çantay, 2008;
Kuntay, 2009).
Âkif ’in dostlarından biri de kültürümüze hizmet ettiği için sevdiği ud sanatçısı ve bestekâr Şerif Muhiddin (Targan) idi. Muhiddin Bey’in Çamlıca’daki evinde udunu dinlerken mest olurdu. O eve birgün Macar keman
ustası Charles Berger konuk oldu. Âkif, onun çaldığı eserleri gözlerini
kapatarak dinlerken, Berger içinden, “Şu sakallı adam Batı müziğini anlıyormuş gibi yapıyor.” diye geçirmişti. Bir hafta sonra yine buluştular. Âkif,
Berger’e “Geçen hafta Bach’ın Chaconne’nunu çalmıştınız. Yine lütfetmez
misiniz?” dedi. Berger sarsıldı; demek “Şu sakallı adam” Batı müziğinden
bir hayli anlıyordu. Âkif ’in hayranları arasına Berger de katılmıştı (Erişirgil, 1966: 63-66).
Başarılı müzisyenimiz Şerif Muhiddin, Amerika’da konser verirken heyecandan yerinde duramadı. Ta Mısır’dan ona, parasızlığına rağmen, telgraf
çekti. Sonucun hemen bildirilmesini istiyordu. Acaba Türk müziği Amerikalıları etkilemiş miydi? Onların Müslümanlara karşı düşmanca bakışları dostça bakışlara dönüşür müydü? (Erişirgil, 1966: 66-75)
Ayrıca Âkif ’in özellikle güreş ve yüzme gibi sporlarda da okul yıllarında
çeşitli başarıları da söz konusudur (Vakkasoğlu, 2008: 29-42; Kavaklı &
Duran, 2019: 25-29; Erişirgil, 1966: 23-27).
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Büyük Karakter

Ünlü şair ve yazar Süleyman Nazif, Âkif ’i her gördüğünde, onun bir başka
yönüne hayret ediyordu: “Arapçası ne kadar müthiş!”, “Fransızcası mükemmel!”, “Ne olgun bir insan!” “Fen bilimlerinden çok iyi anlıyor!”, “Ne
büyük karakter!” (Eliaçık, 2016: 85).
O. Okay Hocamız: “Bir Karakter Heykeli” Âkif, vefalı, verdiği sözü ölüm
veya ona eş bir felaket dışında, yerine getiren, örnek bir insandır. “Hocanın dediklerini yap, yaptıklarını yapma.”, sözünün istisnasıdır. Adeta kendisi Asım’dır” der (Okay, 2005).
Âkif Gibi Dost

Âkif, Ankara’dan İstanbul’a döndükten sonra bir müddet gelişmeleri takip
etti. Toplum ve devlet hayatında hayal ettiği değişikliklerin hemen uygulanamayacağını anladı ve çok üzüldü. Bunun üzerine Kendisi için “O, bir
Abbas bulur; ama ben bir Âkif bulamam!” diyen dostu Abbas Halim Paşa’nın davetiyle 1923-1924 kışlarını ve son yıllarını Mısır’da geçirdi (Erişirgil, 1966: 376-381; Yapıcı, 2018: 184-189).
Verilen Söz

Bir cuma günüydü. Müthiş bir kar yağışı başlamış, ulaşım durmuştu. O
gün Âkif, Mithat Bey’e gelecekti. Ama bu imkânsızdı. Ekmekçi, sütçü bile
gelememişti. Öğleden sonra kapı çalındı. Gelen Âkif ’ti!
Ev sahibi hayretler içinde, “Nasıl geldin?” diye sordu. Her nasılsa Beylerbeyi’nden kalkan bir vapurla Beşiktaş’a geçen Âkif, karda tipide oradan
Çapa’ya kadar yürümüştü. Arkadaşı şaştıkça o da onun şaşkınlığına şaşıyordu:
“Ne var bunda? Geleceğim, diye söz vermiştim. Bir söz, ya ölüm veya ona
yakın bir felâketle yerine getirilmezse mazur görülebilir!” dedi (Kavaklı &
Duran, 2019: 75; Göçmenoğlu, 1991: 22).
Bu Çocuklar Kimin?

Bazı önemli eserleri beraber okumak için, her cuma sabahı Âkif ’e uğrayan
Mithat Cemal, o günlerde Âkif ’e öğleden sonraları gelmeye başladı. Çün456
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kü sabah geldiğinde mecburen yemeğe kalıyor, bu da ailenin artık gittikçe
göze batan fakirliği sebebiyle onu rahatsız ediyordu.
Bir cuma günü yine Âkif ’e uğradığında evde sekiz çocuğun gürültüsüyle
karşılaşan Mithat Cemal şaşırdı. Çocukların beşi Âkif ’indi, peki diğer üç
çocuk kimindi?
Ertesi cuma çocuklar yine oradaydı. Artık merakını yenemeyen Mithat
Cemal, Âkif ’in bu gürültüye katlanmasına da şaşırarak sordu:
-Bu çocuklar komşunun mu?
-Hayır… Onlar benim çocuklarım… Hasan Efendi öldü de…
Hasan Efendi, Âkif ’in Baytar Mektebinden arkadaşıydı. Okulda, “Kim
önce ölürse diğeri onun çocuklarına bakacak.” diye birbirlerine söz verdikleri arkadaşı (Kavaklı & Duran, 2019: 77; Göçmenoğlu, 1991: 23).
Âkif ve Sevgi

Onun hiç tanımadığı hâlde yürekten sevdiği insanlar, bu memlekete iyilik
ve hizmet eden insanlardı.
Sivas Valisi Reşid Paşa’yı aylığını fakirlere dağıttığı için sevdi. Damat Kenan Bey’i Fransa’nın en zorlu okulu “Madenler Mektebi”ni, hem de iyi
dereceyle bitiren ilk Türk olduğu için sevdi. Sedat Zeki Bey’i, Avrupa dillerini en iyi bilenlerden biri olduğu için sevdi. Hâkim Yahya Reşit Efendi’yi devleti büyük zarara uğratacak, fakat kendisini büyük servete boğacak rüşveti reddettiği için sevdi. Gazi Osman Paşa’yı Plevne’yi savunurken
gösterdiği yiğitlikten dolayı sevdi.
Felsefe ve edebiyat bilgini Ömer Ferit (Kam) Bey, Âkif ’e Lamartine’nin bir
eserinden, nasılsa onun gözünden kaçmış bir parça gösterdi. Âkif, Lamartine’i çok severdi. Ferit Bey’i de o anda sevdi.
Fatin (Gökmen) Bey’i hem dinî eğitim aldığı hem de bir matematik ve astronomi bilgini olduğu için sevdi. Âkif, Kandilli Rasathanesinin kurucusu
olan Fatin Bey için “İslam bilgini işte böyle olmalıdır, diyordu.
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Türkiye’deki güzel işlerle ta Mısır’dan ilgilendi. Pendik Bakteriyolojihanesi (laboratuvarı) Müdürü Şefik (Kolaylı) Bey’e yazdığı bir mektupta Bakteriyolojihane’nin resimlerini istedi. O resimlere bakarak mutlu olacaktı
(Nazif, 1991).
Bakanlık

Bir gün arkadaşları onu Millî Eğitim Bakanı seçtirmek istediler. İşitince
kıyameti kopardı.
Ben kendimi ve evimi yönetemiyorum. Koskoca bir bakanlığı nasıl yaparım? Üstüme düşerseniz, mebusluktan da çekilirim, diyordu.
1920:
Millî Mücadele başlamış, devam ediyor.
Dört bir yandan düşman saldırırken içerde de isyanlar var. İstanbul işgal
edilmiş, Meclis-i Mebusan dağıtılmış (16 Mart 1920).
Âkif de bu durum karşısında diğer İstiklâlcilerle Ankara’ya gelmiştir (28
Nisan 1920).
Millî Mücadele devam ederken ordumuzu şevklendirecek bir millî marşa
ihtiyaç duyulur.
7 Kasım 1920’de yarışma ilân edilir. Milletvekili maaşı 8 altın lirası iken
500 altın lira mükafat taahhüt edilir.
Millî Mutabakat Yemini Millî Marşımız
Şartlar Değişiyor

Millî bir marşın yazılması için TBMM yarışma açmıştı. Milletvekillerinin de eserlerinin olduğu bu yarışmaya 724 şiir (Kazım Karabekir Paşa,
Kemalettin Kamu, M. Baha Bey, Hüseyin Suad, İskender Haki, Mehmet
Muhsin, Cenap Şehabeddin, Mehmet Rüştü) katılmıştı (Bayhan, 2018:
29-36).
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Mehmed Âkif, para ödülü konulduğu ve bunu doğru bulmadığı için bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamıştı. Çünkü bir milletin marşı
para karşılığında yazılamazdı.
Yazacağız; söz verdim.
Hasan Basri (Çantay), eline bir kalem kağıt alıp “Bu şiiri yazmak bana
düştü.” deyince; Mehmed Âkif:
— Gelen şiirler ne olmuş?
— Beğenilmemiş.
— Ya!
— Üstat bu marşı biz yazacağız!
— Yazalım, amma şartları berbat!
— Hayır, şartlar filan yok. Siz yazarsanız maddeler değişecek.
— Olmaz, kaldırılmaz, ilân edildi!
— Canım, Meclis buna bir çare bulacak. Sizin marşınız yine resmen Meclis’te kabul edilecek, güneş varken yıldızı kim arar?
— Peki bir de ikramiye vardı?
— Tabi alacaksınız.
(Yemin etmeyi sevmeyen Âkif):
— Vallahi almam!
— Yahu lâtife ediyorum, onu da bir hayır kurumuna veririz. Siz, bunları
düşünmeyin!
— Bizim isteklerimizi, Meclis kabul edecek mi ya?
— Ben Hamdullah Suphi Bey’le konuştum. Anlaştık. Hatta sizin adınıza
söz bile verdim.
— Söz mü verdiniz, söz mü verdiniz?
— Evet.
— Peki, ne yapacağız?
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— Yazacağız!
— Mehmed Âkif tekrar tekrar:
— Söz verdin mi, diye sorduktan ve Hasan Basri Bey’den aynı kesin cevabı
aldıktan sonra onun elindeki kâğıda sarıldı, kalemini eline aldı; Basri’nin
daldığı yapma hayale şimdi o, gerçekten dalmıştı (Bayhan, 2018: 41; Göçmenoğlu, 1991: 30, 31).
Bir Mektup

Âkif ’in para ödülü hassasiyetini öğrenen Millî Eğitim Bakanı Hamdullah
Suphi, 5 Şubat 1921 günü kaleme aldığı mektubunda,
“Pek Aziz ve Muhterem Efendim,
İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin
izalesi için pek çok tedbir vardır. Zât-ı Üstâdânelerinin matlup şiiri vücuda
getirmeleri, maksadın husûlü için son çare olarak kalmıştır. Asîl endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve
tehyiç vasıtasından (etkileyici anlatım) mahrum bırakmamanızı rica ve bu
vesile ile derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ve tekrar eylerim efendim.”
diyordu (Bayhan, 2018: 40).
Mehmed Âkif, para meselesi ortadan kalkınca İstiklâl Marşı’nı yazmaya
razı oldu.
İki Sayfa

(Âkif, 47 yaşında ve Safahat’taki 7 şiir kitabından 5’ini bastırmıştır. 6. kitaptaki Asım şiirinin içinde yer alan Çanakkale Şehitlerine bölümünü bilmeyen kalmamıştır.)
Âkif ’e göre, millî ve manevi değerler, Hakk üstünüdür, “Korkma”ya gerek
yoktur.
O günlerde Taceddin Dergâhının odalarından birinde Mehmed Âkif ile
Konya Milletvekili Hafız Bekir Efendi de kalmaktaydı.
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İstiklâl Marşı’nı yazarken bile Mehmed Âkif, o kadar yokluk çekti ki, şiiri
yazabilmek için sadece iki yaprak kâğıdı vardı. Bir yaprağa temiz kopyası
çekileceği için tek yaprak yetmemiş; şiirin bir bölümünü mecburen dergâhın duvarına yazmıştı.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” (17 Şubat 1921).
Millî Yemin

İstiklâl Marşı, insanı heyecanlara gark eden müthiş bir duygu çağlayanı
olduğu gibi, aynı zamanda aziz milletimizin, Müslüman olup öz ve has
benliğini bulduktan sonra kazandığı bütün değerleri, yücelikleri ve güzellikleri de tespit edip dile getiren, hepimizin yaşama gayesini tespit ve ilan
eden muazzam bir bildiri ve bir millî yemindir.
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı!
İstiklâl Marşı’nın inkârı mümkün olmayan esasları şöyledir:
1. Türklere hangi bayrak altında olmanın istiklâl temin edeceği,
2. Türk vatanını hangi toprakların teşkil ettiği,
3. Türk milletinin bayrağından ve toprağından kopartılmasının hayat
hakkını kaybetmesi anlamına geleceği.
Aruz vezniyle (fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün) dörtlükler hâlinde 41
mısra olarak yazılan İstiklâl Marşı’nda kavramlar, hedefler ve istekler belli
bir tertip ve düzen içinde yerleştirilmiştir. Başlangıçta yüksek kavramlara
değinilmiştir. Alsancak ve Hilâlin; bunların temsil ettiği bağımsızlık, hürriyet gibi değerlerle alımlayıcı-okuyucu ya da dinleyici sarsılmış, kendine
gelmesi için emir cümleleri ile ifade zenginleştirilmiştir (MEB Eğitim dergisi Mehmed Âkif özel sayı, 2006: 89; Kaytancı, 2002).
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, devletlerin bayraklarındaki “haç” ve “hilâl”
kavramının anlamları üzerine ve sonra Millî Marşımızda geçen “hilâl”,
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“helâl”, “Hakk’a tapan”, “iman”, “şehit”, “şüheda”, “Huda”, “İlahi”, “namahrem”, “ezan”, “şahadet”, “secde”; “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl.”, “Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde
benim inlemeli.” gibi kavram ve dizelerle İslami terminolojiye dikkatimizi
çekerek bunun da millî olmakla birlikte dinî bir içeriğinin de olduğunu
düşündürür (http://efrasiyap.tripod.com/).
Marşın kuruluşu ustacadır. On kıta içinde bir millet için gerekli moral
değerler yer almıştır. Ümit, cesaret, yüce değerler, kimlik tanımı, kendini
bilme, vatanın önemi, toprağın vatan oluşunu sağlayan unsurlar; rahat,
müsterih, asude eda ve şükrün ifadesi ile final kıtasına ulaşır. Akşam karanlığı (şafak) ile başlayan şiir, sabah aydınlığı (şafak) ile tamamlanmıştır.
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Marşımızda bulunan toplam 263 kelimenin 170’i (%65’i) Türkçedir (Canım, Çalık, 2007: 39).
İlk defa 27 Şubat 1921’de Hakimiyet-i Millîye ve Sebîlürreşâd’da yayımlanmıştır.
Meclis’te Kabulü

Şiir, tamamlandıktan sonra arkadaşlarından birisi tarafından bakanlığa
iletilir ve Âkif ’in şiiri, seçilen 7 şiir arasında yer alır. Son olarak, Hamdullah Suphi, M. Âkif ’in İstiklâl Marşı’nı okur. Milletvekilleri artık onu ayakta
dinlemektedirler. Meclis bu muhteşem eserle büyülenmiştir. Ses ve sözün bu
kadar birbirine yakıştığı nadir anlardan biri yaşanılmaktadır. Milletvekilleri
ve dinleyiciler eser okunurken heyecan ve beğenilerini hâkim olamadıkları
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alkışlarıyla ifade ederler (MEB Eğitim Dergisi, 2006: 35). Bu sırada M. Âkif
ise mahcubiyetinden ve alçakgönüllülüğünden sessizce salondan ayrılmıştır
(Erişirgil, 1966: 363). Dr. Adnan Adıvar başkanlığındaki meclis, M. Âkif ’in
“İstiklâl Marşı” adlı şiirini, 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’te oyların
büyük çoğunluğuyla Millî Marşımız olarak kabul etmiştir (Bayhan, 2018: 71).
Bestelenmesi

İstiklâl Marşı’nın bestelenmesi için Maarif Vekaletine Mayıs 1922’ye kadar 55 marş bestesi ulaşmıştır. İstiklâl Savaşı’nın devam ettiği yıllarda çoğunlukla 16 beste ile söylenegelmiştir (Bayhan, 2018: 113-116).1 12 Temmuz 1923
tarihinde Ali Rifat Çağatay’ın Osmanlı geleneksel üslup özelliklerini taşıyan ve
batı müziğine de yakın acemaşiran makamındaki bestesi “İstiklâl Marşı bestesi” olarak kabul edilmiş ve 1930 yılına kadar bu beste ile çalınıp söylenmiştir.
Bu tarihten sonra ise Maarif Vekaleti tarafından resmî kuruluşlara gönderilen bir genelge ile Osman Zeki Üngör’ün bestesi ile çalınıp söylenmektedir.
O. Zeki Üngör’ün bu bestesi Âkif ’in İstiklâl Marşı şiiri baz alınarak yapılmış
bir beste değildir. O. Zeki, İzmir’in işgalden kurtuluşu haberini duyduğu sıralarda bu besteyi yapmıştır. Sonra da bu beste Âkif ’in şiirine giydirilmiştir. Bu
nedenle de epey bir prozodi, beste hataları vardır (Özçelik, 2005: 83; Bayhan,
2018: 118, 119).
500 Lira Mükafat… Borç… Palto…
Mehmed Âkif, yasa gereği Meclis kasasından çıkarılan 500 lira mükafatı,
bir kuruşuna dokunmadan, fakir kadınlara iş edindirmek için kurulan Dârü’l-Mesai adlı hayır kurumuna bağışladı (Bayhan, 2018: 75). Cebinde bir arkadaşından az önce borç aldığı iki lira vardı.
Erzurum Milletvekili Ziya Bey ona bir latife yaptı: “Parayı niye almadın?
Üstelik bana 250 lira borcun var.” Mehmed Âkif, Ziya Bey’e sert bir eda ile karşılık verdi: “O iş başka, bu iş başka!”

1

28 Ekim 2008 tarihinde NTV’de “1 Güfte 12 Beste” adlı programda TEKFEN Orkestrası tarafından
bu bestelerden 12’si tekrar seslendirilmiştir. (Bu durum, “İstiklâl Marşı Derneği” başkanı İsmet Özel
tarafından da gündeme getirilmiştir.)
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Âkif ’in paltosu yoktu. Bazen, Baytar Şefik Bey’in paltosunu ödünç alırdı.
Bir latife de Şefik Bey yaptı: “Keşke parayı kabul edip bir palto alsaydınız…”
Fakat bu latife ona pahalıya patladı. Âkif, bir süre Şefik Bey’le konuşmadı
(Bayhan, 2018: 75, 76).
Millete Hediye

Eşref Edip, bir gün Mehmed Âkif ’e:
-İstiklâl Marşı’nı niçin Safahat’a koymadınız, diye sorunca:
-Onu millete -Kahraman Ordumuza- hediye ettim, dedi; artık o, milletindir. Benimle alâkası kesilmiştir. Zaten o, milletin eseri, milletin malıdır. Ben
yalnız gördüğümü yazdım, demişti (Bayhan, 2018: 105, 106).
İstiklâl Marşı

“İstiklâl Marşı… O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir acı karşısında bunalan ruhların,
ıstıraplar içinde özgürlük dakikalarını beklediği 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 lâzım…” (Bayhan, 2018: 106).
Yeniden Yazılması

Mehmed Âkif ’in vefatından az zaman önce, bir grup misafir ziyaretine
gelmişlerdi. Âkif, bitkin bir hâlde yatmaktaydı. Söz, İstiklâl Marşı’na gelince
oradakilerden birisi:
— Acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı, deyince, bitkin hâlde yatan
Mehmed Âkif birdenbire başını kaldırdı ve:
— Kardeşim sen ne diyorsun? Allah bu milleti, bir daha İstiklâl Marşı yazdırtmak mecburiyetinde bırakmasın, dedi (Kavaklı & Duran, 2019: 133,134).
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Sonuç
Kabaklı, “Mehmed Âkif, millî ile İslâmîyi sanatında bir iksir gibi karıştırmıştır.” der.
“Asım’ın Nesli”ne:
Prof. Dr. Şerif Aktaş, “O, yeni bir insan tipi istiyordu. Çünkü o, devrin
insanından şikâyetçiydi.” der.
Onun istediği insan, “Elimden ne gelir? Ben çaresiz bir vücudum.” demeyen; “Ben varım!” diyerek gücünü ortaya koyan insandır (Varlı vd., 1968).
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…
Alçak bir ölüm varsa eminim, budur ancak!
…
Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır!
(Hakk’ın Sesleri)
Anılmak/Vefa

Vatan savunmasında aktif olan Âkif son zamanlarında hüzünlüdür.
27 Aralık 1936 sonrası gün öğle ezanına doğru Bayazıt Camiine çıplak bir
tabut geldi. Haberi alır almaz sağdan soldan koşuşturan üniversite öğrencileri
o tabutu al bayrakla, esnaftan bazı kimseler de Kabe örtüsüyle sarıp sarmaladı. Tabut, Edirnekapı Mezarlığına kadar arabaya konulmadan, “devlet töreni
olmaksızın” öğrencilerin ve yolda kafileye katılan halkın omuzlarında taşındı
(Kavaklı & Duran, 2019: 135).
Edebiyat Fakültesi öğrencisi Abdülkadir Karahan bir konuşma yaptı:
“Türk gençliği yalnız büyük bir şair değil, inancına son ana kadar sadık
kalmış bir büyüğünü yitirdi. İstiklâl Marşı ufuktan ufka yayıldıkça o da milletin sevgisinde yaşayacaktır.”
Sonra bir ses yükseldi:
“Ey Çanakkale Şehitleri! Âkif geliyor!”
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Ondan kalan bir kat elbise, bir tüfek, İstiklâl Madalyası, bir saat, yastığının
altında birkaç lira ve dünya durdukça konuşulacak bir hayattır (Göçmenoğlu,
1991: 73, 74).
Kalabalık yaşlı gözlerle dağılırken bir dörtlük yankılanıyordu gönüllerde:
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince
Günler şu hayali de er geç silecektir.
Rahmetle anılmaktır amma ebediyyet,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
Fakr u zaruret içerisinde olmasına rağmen, İstiklâl Marşı’mızı parayla yazılmış bir şiir olmaktan kurtaran (Düzdağ, 1989: 119) Vatan ve İstiklâl Şairi’mizin bu dizelerine yine kendi mısralarıyla karşılık verelim:
“Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.”
				M. Âkif Ersoy
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Giriş
Ağız araştırmaları öncelikle sahada gerçekleştirilen derlemelere dayanır.
Ancak bu süreç her zaman verimli ve ideal bir şekilde işlemez. Bazı bölgelerin
ağızları kimi amatör araştırmacılar tarafından kayda geçirilmiştir. Oysa, ihtisas gerektiren bu tür araştırmalar için özel bir eğitim almış araştırmacılara
ihtiyaç vardır. Bir başka deyişle, her Türkolog iyi bir ağız araştırmacısı olmayabilir. Zira, bu tür araştırmalarda belirli bir yöntemin geliştirilmesi gereklidir ki
bu, henüz üzerinde fazlaca durulmuş bir konu değildir (Karahan, 2011: 327329). Ağız araştırmalarında bir sorun da transkripsiyon işaretlerinin belirli
bir standarda kavuşturulamamış olunmasıdır (Korkmaz, 2005: 203; Karahan,
2011: 330). Öte yandan ağız çalışmalarında sağlıklı bir transkripsiyon yapabilmek sağlıklı kayıt cihazları kullanmakla mümkündür ki bu imkân günümüzde
teknolojinin gelişmesiyle yeni yeni ortaya çıkmıştır. Ayrıca seslerin tam olarak
tespiti ses laboratuvarlarını da gerekli kılmaktadır ki bütün bu hususlar henüz
istenen seviyede değildir (Korkmaz, 2005: 202; Karahan, 2011: 329-330).
Ağız araştırmalarının bir sorunu da derleme tekniğine dikkat edilmemesidir. Derlenen metinlerin yalnızca masal, türkü gibi belirli bir edebî türe hasredilmesi, folklora yönelik olması, kaynaklık edecek kişilerin seçimine dikkat
edilmemesi, vb. hususlar da ağız araştırmalarının başlıca sorunlarıdır (Kara469
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han, 2011: 328-329). Bundan başka, belli bir lehçe sahasındaki bütün ağızlara
ulaşmak çeşitli sebeplerden ötürü her zaman mümkün olmayabilir. Hatta, bazı
ağızlar tamamen kaybolabilir. İstanbul ağzı / ağızları da böyledir.
İstanbul Ağzının Tespitine Yönelik Bazı Çalışmalar:
Son bir asırda meydana gelen ekonomik gelişmeler Anadolu’dan İstanbul’a büyük bir nüfus akışını da beraberinde getirmiş, İstanbullu denebilecek
insan sayısı günümüzde artık parmakla sayılacak hâle gelmiştir. Bu, hem İstanbul’un kendine has kültürünü, folklorunu derinden etkilemiş hem de İstanbul ağzının / ağızlarının kaybolmasına sebep olmuştur. Bunlardan dolayıdır ki
İstanbul ağzının özelliklerini araştırmak bugün için ancak yazılı malzeme ile
mümkündür. Bununla birlikte, İstanbul ağzının tespitine yönelik bazı çalışmalar da yok değildir. Bunlardan ilki Mahmud Afif ’e ait olan “Nasıl Konuşduğumuzu Bilelim” başlıklı bir risaledir. Toplam 16 sayfadan oluşan bu yayında Afif
İstanbul ağzına dair pek çok morfo-fonetik özelliği ortaya koymuştur. Ona
göre; “konuşulan lisanda” (İstanbul ağzında) açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı
/e/’nin bulunduğu, /a/’nın ise biri “sakil” (kalın) diğeri “hafif ” (ince) iki şekli
olduğunu, bunların uzatılmasıyla /a/’nın dört şeklinin kullanıldığını, /l/ ve /n/
ünsüzlerinin de kalın ve incelerinin bulunduğunu, /n/’nin ayrıca genizlisinin
de var olduğunu belirtir. Afif ayrıca, bazı ses hadiselerini de işleyerek İstanbul
ağzında “ile” edatının -n vasıta hâli ekiyle kalıplaşmış şeklinin -lA-n > -nA-n
asimilasyonuyla (Ahmet’nen, Hasan’nan, vb.) kullanıldığını; -ln- > -nn- ve -nl> -nn- asimilasyonlarının pek yaygın olduğunu (anna-, yannış, yannız, vb.),
-nb- > -mb- aykırılaşmasının (ambar, çarşamba, perşembe, işkembe, vb.) da
tamamen yerleşmiş bir kaide olduğunu ve İstanbul ağzına dair daha pek çok
ses ve şekil özelliğini belirtir (Afif, 1928: 3-6).
Tanju Oral Seyhan’ın “İstanbul Türkçesi” makalesi de bu ağız bölgesinin
ses, şekil bilgisine dair bazı ayrıntıları aktarırken kelime hazinesine dair çok kısıtlı bilgiler vermiştir. Seyhan’ın verdiği bilgilere göre, İstanbul ağzında birden
fazla /a/ ünlüsü (açık a, derin a, yarı uzun a, vb.) bulunurken normal /e/ yanında bir de /é/ (kapalı e) vardır. Seyhan diğer ünlülerin de ayrıntılarını kelime
örnekleriyle aktarmıştır. Ünsüzlerden de çeşitli ayrıntılarıyla söz eden Seyhan,
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/ğ/’nin (yumuşak g) telaffuzda eriyerek kendinden önceki ünlüyü uzattığını
(yōurt, bōaz, vb.), bazen g > v değişmesinin (koğ- > kov-, döğ- > döv-), bazen
de g > y değişmesinin (eğe > eye, düğün > düyün, vb.) gözlendiğini; /h/’nin
de birleşik kelimelerin iç sesinde kaybolduğunu ve kendinden önceki ünlüyü uzattığını (katüpāne, müsafirāne, vb.); bulunma hâli ekinin genellikle -dA
şeklinde tonlu ünsüzlü olduğunu (sırt-da, süt-de), gelecek zaman çekiminin
çok çeşitli şekillerde yapıldığını (gel-ecak, gel-icak, gid-ici-m, vb.) belirtmiştir
(Seyhan, 1994: 245-246).
M. Kaya Bilgegil de “Kaybolan İstanbul Türkçesi” makalesinde, /d/ ile başlayan bulunma ve ayrılma hâli eklerinin İstanbul ağzında tonlulaşmadığını,
bunun aynı sesle başlayan -dIk / -dUk, -dIr / -dUr ekleri için de geçerli olduğunu vurgulamış; İstanbul’daki bazı yer ve yemek adlarının “yanlış” telaffuz
edildiğini belirtmiş bunların İstanbul ağzındaki “doğru” şekillerini sunmuştur: Kadıköyü (“Kadıköy” değil), Erenköyü (“Erenköy” değil), Edirnekapısı
(“Edirnekapı” değil); şiş kebabı (“şiş kebap” değil), yürek ızgarası (“yürek ızgara” değil), böbrek yahnisi (“böbrek yahni” değil), vb. (Bilgegil, 1993: 68-71).
Necla Yalçıner’in “İstanbul Türkçesi Konuşma Dili hakkında Bir Araştırma” makalesinde ise İstanbul ağzındaki çeşitli morfo-fonolojik özellikler
kaydedilmiştir. Ç > ş değişmesinin görülmesi (saşlıyım, bikaş, hiş. vb.). Teklik
birinci kişi emir çekiminde ekin ilk ünlüsünün daralması (söyliyim, biliyim,
vb.), bazen -rl- > -ll- asimilasyonun gözlenmesi (koşuyollar, oynuyollar, sökeller, vb.), şimdiki zaman ekinin sonundaki -r sesinin yer yer düşmesi (diyolar,
yapıyolar, söylüyolar, vb.) ve en öenmlisi yazı dilinde bir kural hâline getirilmiş
olan kalınlık-incelik uyumunun İstanbul ağzında pek de sağlam olmadığı bu
cümledendir (Yalçıner, 2002: 716-723). Yalçıner’in vermiş olduğu kelimeler
İstanbul ağzına has orijinal söz varlığı olmayıp yazı diliyle karşılaştırmak maksadına dönük örneklerdir.
İstanbul ağzıyla ilgilenmiş olan bir başka araştırmacı da Doğan Aksan’dır.
O, “İstanbul Ağzı Üzerine Gözlemler” bildirisinde daha çok kelime hazinesi
üzerinde durmuş, ancak Seyhan’ın aksine İstanbul ağzında /é/’nin (kapalı e)
bulunmadığını ileri sürümüştür. Bu çalışmasında Aksan, çevresinde gözlemlediği İstanbul ağzı söz varlığını daha çok H. Rahmi Gürpınar’ın bazı eserlerindeki malzemeyle [saçaklı Raziye (pasaklı kadın), Aznavur gibi (iri yarı,
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korkutucu), teneşir horozu (çok zayıf kimse), gırgırı (kuşkucu), kırık merak
(aşırı meraklı), tüy kabası (fazla tüylü), hamhalat (incelikten uzak), koca mefret (kocaman, iri), vb.] destekleyerek ortaya koymuştur (Aksan, 1985: 19-23).
İstanbul ağzı üzerine yapılmış yukarıda andığımız araştırmalarda daha
çok ses ve şekil unsurlarının tespit edilmiş olduğu, İstanbul ağzına has bir söz
varlığının ortaya çıkarılması konusu üzerinde fazlaca durulmadığı gözlenmektedir.
Amaç
Bu çalışmada Safahat’ın söz varlığı incelenerek İstanbul ağzına dair belirli
bir söz varlığı Safahat’ın sayfaları arasında araştırılacaktır. Çalışmada yalnızca
leksik unsurların tespiti ile yetinilmeyecek, araştırmanın alanı anlam bilgisini
de kapsayacaktır. Bir başka deyişle bu çalışmada belirli anlamların da İstanbul
ağzına ait olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmayla aynı zamanda, Türkiye Türkçesi yazı diliyle İstanbul ağzındaki farklar, kelime düzeyinde
ortaya konarak dilimizin tarihî gelişmesinin belirli bir safhasına da ışık tutulmuş olunacaktır.
Yöntem
Bu bildirimizde M. Âkif Ersoy’un Safahat’ını da inceleyerek İstanbul ağzına has bazı kelimeleri ve bunların anlam özelliklerini araştırmaya çalıştık.
Çalışmamızı Safahat’ın birinci kitabı olan ve yine “Safahat” adını taşıyan bölümüyle sınırlı tuttuk. Bu bölümden 10 kelimeyi ele alıp bunları; bir yandan güncel Türkçenin genel sözlüklerinde bir yandan da 19. yüzyılın son çeyreğinde,
İstanbul’da hazırlanmış ve o günün İstanbul’unda konuşulan Türkçeye dayanan sözlüklerde araştırdık. Çalışmamızda hem kelimelerin günümüzdeki genel sözlüklerde madde başı yapılıp yapılmadığını hem de Safahat’taki anlamlarının kaydedilip kaydedilmediğini araştırdık. Böylece yazı dilimizin oluşumu
ve gelişmesi sürecinde hangi kelimelerin leksik ve semantik bakımlardan öne
çıkarıldığını, hangilerinin ağız özelliği kabul edilerek yazıya aktarılmadığını
anlamaya çalıştık. İncelediğimiz bazı kelimelerin kullanım sıklıklarını ve an-
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lamlarında zamanla meydana gelen değişmeleri Türkçe Ulusal Derlemi1’nden
de karşılaştırma yoluna gittik. Böylece günümüze yakın sözlü ve yazılı metinlerden oluşturulmuş bu derlemeden yararlanarak da düşüncelerimizi desteklemeye çalıştık. Çeşitli sözlüklerden elde ettiğimiz verileri tablolar hâlinde gösterdik. Ayrıca, incelediğimiz kelimeyi, esas aldığımız Safahat yayınının hangi
sayfasından aldığımızı ve şiirin başlığını parantez içinde sunduk.
İstanbul Ağzının Tespitinde Neler Kaynak Olabilir
Yukarıdaki çalışmalarda her ne kadar bazı ses, şekil unsurları ve bir miktar söz varlığı tespit edilmiş olsa da bunların daha ayrıntılı bir şekilde belgelendirilmesi için daha başka metinlere de ihtiyaç vardır. Ancak, bu metinlerin artık derleme metinleri değil, edebî metinler olacağı kaçınılmazdır. Biz,
İstanbul ağzının özelliklerini ve bilhassa söz varlığını bazı yazılı malzemelerde
bulabileceğimizi düşünmekteyiz. Mesela, Millî Edebiyat dönemi romanlarının
ve 1960’lara kadar yazılmış edebî eserlerin (roman, hikâye, deneme, anı, vb.)
bu yolda incelenmesi lazımdır. Bu gibi eserlerin eski yazılı ve 1930’lu, 1940’lı
yıllardaki baskıları taranarak İstanbul ağzının özelliklerine ulaşılabileceğini
söyleyebiliriz. Bu gibi eserlerden bu yolda daha iyi yararlanabilmek için yazar
sözlüklerinin de yapılması elzemdir.
İstanbul ağzının ses, şekil özellikleri ile söz varlığına ayrıca klasik Türk
musikisindeki şarkı güftelerinden de ulaşmak mümkündür. Bu gibi eserler
daha çok İstanbul kültürü içinde vücuda getirildiğinden ve birçoğunun yazarı ya İstanbullu veya İstanbul kültürü ile yetişmiş olduklarından ister istemez
İstanbul ağzının bazı ses, şekil ve hatta kelime-anlam özelliklerini barındırabileceği rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca İstanbul ve çevresindeki halk türkülerinin
güftelerinin de bu yönde önemli bir malzeme kaynağı oluşturduğu söylenebilir.

1

Bundan sonra TUD kısaltması ile belirtilecektir. “TUD Sürüm 3,0; 50 milyon sözcükten oluşan, 24
yıllık bir dönemi (1990-2013) kapsayan, günümüz Türkçesinin çok sayıda farklı alan ve türlerden
yazılı ve sözlü örneklerini içeren, geniş kapsamlı, dengeli ve temsil yeterliliğine sahip, genel amaçlı bir
referans derlemdir.”
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Bunların yanı sıra 1950’ye kadar yayınlanmış süreli yayınların da bu maksatla tarandığında oldukça verimli bir malzeme ile karşılaşılabileceği kanaatindeyiz.
Aşağıda incelemeye geçmeden önce Safahat’ın niteliği ve M. Âkif Ersoy’un üslubu hakkında bazı bilgiler verilecektir:
Safahat’ın Başlıca Nitelikleri
Safahat Mehmed Âkif Ersoy’un, bir devre şahitlik eden eseridir. Âkif, Osmanlı Devleti’nin çöküş yıllarında yaşamış, bu süreçte çekilen ekonomik ve
sosyal sıkıntıları iliklerinde duymuş, içinde yaşadığı toplumun her gününü,
âdeta fotoğraf çekerek Safahat üst başlıklı eserinde, sonraki nesillere canlı tarih tabloları hâlinde aktarmıştır.
Safahat, okunduğunda, sanki herkese ayrı ayrı yazılmış bir mektuptur.
Herkes Safahat’ta mutlaka kendinden bir parça bulur. Çünkü o devrin başlıca
sosyal sorunlarını teşkil eden cehalet, fakirlik, kadınların horlanması, yaşlıların maruz kaldığı sıkıntılar, hastalıklar karşısında çaresizlikler bugün de bütünüyle ortadan kalkmış sorunlar değildir. Âkif, şiirlerinde bütün bunları kendi
derdi gibi algılamış, yaşadığı toplumdaki insancıklarla beraber kaygılanmış,
onlarla beraber ağlamış, toplumun sorunlarına çözüm önerileri getirmiş, gücünün yetmediği yerde ise Yaradan’a sığınmış, dua ve niyazlarla Türk toplumunun hatta bütün İslam dünyasının dertlerine, sıkıntılarına deva aramıştır.
Âkif ’in Safahat’ı elbette bunlardan ibaret değildir. O; şiirleriyle vatan, millet
ve bayrak sevgisini, azmi elden bırakmamayı, her alanda idealizmi, emperyalizme karşı uyanık olmayı, onunla mücadele etmeyi ve mensubu olduğu dinin
gerçeklerini, bütün bunları telkin etmeyi vazife edinmiş bir şairdir. Nihayetinde Âkif Çanakkale Muharebeleri’ni destanlaştıran ve Türk İstiklâl Harbini
İstiklâl Marşı ile taçlandıran çok değerli bir edebî şahsiyettir.
M. Âkif’in Üslubunun Bazı Özellikleri
Âkif ’in dil ve üslubunun en başta gelen özelliği sadeliktir. Âkif anlatımda
sadeliğe o derece önem vermiştir ki esrelerinin yeni baskıları yapıldıkça bazı
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları bizzat kendisi Türkçeleriyle değiştir474
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miştir. Bunda, halktan aldığı konuları geniş halk kitlelerine hitap etmede kullanmasının etkisi vardır (Uluçay, 2016: 167-168).
Onun üslubunun bir diğer özelliği de tahkiyedir. O, gerek günlük hayattan aldığı gayet gerçekçi konuları veya tarihten naklettiği yaşanmışlıkları
hikâye ederek anlatır (Uluçay, 2016: 143). “Hasta, Küfe, Seyfi Baba, Kocakarı
ile Ömer” bu tahkiye üslubunun başlıca örnekleridir. Bu yolda yazmış olduğu
şiirler sözlü edebiyatta hikâyelerle öğüt verme geleneğinin yazılı edebiyattaki devamıdır, denebilir. Âkif bu yolla, okuyucusuna, onun yabancı olmadığı
bir anlatım biçimiyle hitap etmiş olmakta ve sözünün karşılık bulmasını beklemektedir. Onun tahkiyeli şiirleri aynı zamanda diyalogları da barındırır ki
bunlar halk deyişleriyle de yüklü olup onun mesajlarının daha geniş kitlelere
yayılmasında ve etkisinin güç kazanmasında önemlidir.
Âkif bilhassa millî ve dinî konuları işlerken bir hitabet üslubunu da benimser. Bunu Süleymaniye “Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Asım” kitaplarında (bölümlerinde) ve bilhassa İstiklâl Marşı’nda belirgin bir şekilde görmek
mümkündür:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”
“Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar”
“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın”
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda”
“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal”
Onun üslubunun başlıca unsurlarından biri de tasvirdir. “Meyhane, Mahalle Kahvesi, Hasta” gibi tahkiyeli manzumelerinde ve daha birçok şiirinde
bu üslup özelliği belirgindir. Şair bu yolla okuyucuyu metnin içine çeker ve
yaşanan dramların, okuyucunun vicdanına nüfuz etmesini sağlar.
Âkif ’in üslubunun diğer bir yönü de mizah ve ironidir (alay). Âkif ironiyi
bilhassa toplumdaki hastalıkları sergilediği “Meyhane, Seyfi Baba, İstaibdad,
Mahalle Kahvesi, Köse İmam” gibi manzum hikâyelerinde kullanmıştır (Uluçay 2016: 160). Bu hususta en güzel örneklerden birini de “Ressam Haklı” şiirinde verir. Şiirde sonradan görme bir zengin, evini tarihî resimlerle süslemek
ister. Ressam diye tuttuğu kişi ise aslında bir boyacıdır. Ev sahibi iş bitince
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odaya girer ve bütün duvarın kırmızıya boyandığını görür. Bu tuhaflığı şair, ev
sahibinin dilinden şu mısralarla aktarır:
“…Usta bu ne?
- Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!
- Bu resim askerî basmakta iken Fir’avn’ın,
Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Musa’nın.
- Hani Musa be adam?
- Çıkmış efendim karaya.
- Firavun nerede?
- Boğulmuş
- Ya bu kan rengi boya?
- Bahr-i Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da!
- Çok güzel levha imiş, doğrusu şenlendi oda.” (Düzdağ, 1984: 131).
Toplum meselelerini şiirinin omurgasına oturtan Âkif ’in üslubunda tabiilik de en önemli unsurlardan biridir. Şair bu tabiiliği tasvirlerinde çok iyi
yansıtır. Eşyayı tasvir etmenin, isteneni yeterince vermediği durumlarda insan
tasvirlerine de başvurur. Bu tasvirler sırasında insanları; coğrafi ve etnik farklılıklarını, toplumdaki konumlarını, günlük hayatın içindeki psikolojik durumlarını göz önünde bulundurarak konuşturur. Öyle ki Âkif, şiirlerinde kişilerini
konuştururken onların düşünemeyeceği ve söyleyemeyeceği cümleleri onlara
kurdurtmaz (Yetiş, 1992: 30-32). Kısacası Âkif, şiirlerinde yer verdiği karakterleri günlük hayatın içinde kullandıkları dil ve söz varlığıyla tasvir eder.
M. Âkif’in Şiirlerinde Sosyal Hayat-Dil İlişkisi:
Sanatını bütünüyle insanın hizmetine veren Âkif her bir şiiriyle, hitap ettiği kitlenin mensuplarına âdeta tek tek ulaşmaya çabalamıştır, denebilir. Onun
bu tavrı, şiire yüklemiş olduğu bu yük elbette kullandığı dili de belirlemiştir.
O, şiirlerinde hitap ettiği kitleyle bütünleşmiş gibidir. Şair hayat manzaralarını
şiirine konu ederken fotoğrafın içinden seslenen biri gibidir. Bu yüzden onun
halk ağzından şiire devşirmiş olduğu kelimeler okuyucusuna yabancı gelmez.
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Böylece canlı ve zengin bir dil ortaya çıkmış olur. Bu dille verilen mesajlar da
şüphesiz daha bir güç kazanır.
İbrahim Öztürkçü Âkif ’in, yaşadığı devirde İstanbul’daki sosyal hayatı şiirlerine nasıl yansıttığını şöyle anlatır: “… Safahat’ta her okuyucu, tertemiz ve
duru bir İstanbul Türkçesinin gölgesinde mizahtan -değme ressamlara taş çıkartacak- kelimelerle çizilen resimlere, meddah geleneğinden tulûata, meyhanedeki sefil manzaralardan her türlü dedikodu karnavalı kahvehanelere, ironiden keskin zekâ parıltılarına referans veren latifelere, Suriçi bayramlarından
amin alaylarına, mimari abidelerimizden siyasi rezaletlere, dinî hayatın evlere
yansıyan huzur iklimlerinden sosyal sefaletleri barındıran İstanbul’un kenar
mahallelerine kadar büyük bir dünya ile karşılaşır. Bu dünya, Âkif ’in köşe bucağına varıncaya kadar adım adım gezdiği İstanbul ve Osmanlı dünyasıdır.”
(Öztürkçü, 2019: 7).
Zeynep Korkmaz da Âkif ’in şiir dilini anlatırken, 1908 Meşrutiyeti’nden
sonra, onun ferdi ve dinî muhtevalı şiir konularından sıyrılarak şiire toplum
meselelerini kattığını, tasvir ettiği günlük hayat sahneleriyle toplumdaki dertlere çareler aradığını, bu gibi konuları şiirlerinde herkesin rahatlıkla anlayabileceği, sanat kaygısından uzak, sade bir dille aktardığını belirtir. Korkmaz’a
göre bu dil “billur gibi akan, açık, sade, canlı ve kıvrak bir İstanbul Türkçesi”dir
(Korkmaz, 1986: 555-557). Korkmaz’ın, Âkif ’in üslubunu değerlendirirken,
şairin dili kullanma hususundaki şu notları da dikkat çekicidir: “… zengin bir
kelime ve deyim kadrosu ile bezenmiş olan konuşma dilini bazen bir hikâye,
bazen kılı kırk yaran realist bir tasvir, bazen de canlı, mizahlı ve karşılıklı bir
konuşma düzeni içinde ustalıklı olarak verebilmesi onun şiirindeki dil ve üslup
güzelliğini doruk noktasına ulaştırmıştır. O, H. Rahmi’nin ve Ahmet Rasim’in
İstanbul Türkçesi için nesir dilinde yapmış olduklarını, büyük bir ustalıkla nazım dilinde yapmıştır.” (Korkmaz, 1986: 557).
Mustafa Uluçay ise Âkif ’in dil ve üslubunu genişçe ele aldığı eserinde;
Âkif ’in, bilhassa diyaloglarla ördüğü şiirlerinde İstanbul halkının bütün kesimlerine ait dil özelliklerini (halk deyişlerini) canlı bir şekilde yansıttığını, bu
meyanda, bazıları sözlüklere geçmemiş çeşitli ikilemelere, deyimlere, tekerlemelere, beddualara hatta küfürlere dahi şiirinde yer verdiğini bunların onun
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şiirine çeşitlilik, canlılık ve ifade zenginliği kattığını belirtir (Uluçay, 2016:
178-180).
Çeşitli araştırmacıların, Âkif ’in şiir dili hakkında yukarıda sunulmuş olan
görüşleri göstermektedir ki Âkif ’in Safahat’ı devrinin siyasi ve sosyal olaylarına tercüman olduğu gibi devrinin dilinin de en canlı tanığıdır. Bu yüzden
biz bu çalışmamızda Safahat’ın birinci kitabı olan ve yine “Safahat” adını taşıyan eseri tarayarak Âkif ’in şiirleri vasıtasıyla o günün konuşma dilinin söz
varlığının küçük bir kısmına ulaşmayı amaçladık. Zira bu bölümde yer alan
şiirlerinde, halkın dilinden alınmış ve yazı diline girmemiş geniş bir söz varlığı
bulunmaktadır (Uluçay, 2016: 168).
Biz de buradan yola çıkarak dilimizde o günden bu yana ne gibi değişmeler olduğunu, daha doğrusu çeşitli unsurlarıyla Âkif ’in şiirlerine sinmiş olan
İstanbul ağzından yazı diline geçerken ne gibi kelime ve anlam değişmelerinin
gerçekleştiğini, bir bakıma yazı dilimiz oluşurken kelime-anlam gelişmelerinin küçük bir örneklemini tespit etmeye çalıştık. Bizi bu çalışmaya iten diğer bir husus da bugüne dek pek çok araştırmacının, Âkif ’in dili ve üslubu
hakkında yapmış oldukları çalışmalarda onun halk ağzından aktardığı kelime
hazinesine dair örnekler vermekle yetinmiş oldukları; bu söz varlığının dilin
gelişimi içinde ne gibi bir gelişme gösterdiğine dair değerlendirmelere ise yer
vermemiş olmalarıdır2.
Üzerinde çalıştığımız Safahat’ın Birinci Kitabı’nın içeriği hakkında ise
şunlar söylenebilir:
Safahat’ın Birinci Kitabı Safahat
Safahat’ın, “Birinci Kitap” diye de anılan bu bölümünde 44 şiir vardır. Bu
şiirler önce Sırâtımüstakîm’de yayınlanmış sonra kitaplaştırılmıştır. Bu şiirlerde İstanbul sokakları ve sokaklarda gözlenen hayat manzaraları çokça işlenmiştir. Bu şiirlerden bazıları (Hasta, Küfe, Seyfi Baba, Kör Neyzen, Bayram,
2

H. Zülfikar “M. Âkif Ersoy’un Şiir Dili Üzerine” başlıklı yazısında Âkif’in şiirlerinde geçen halk
ağzından alınmış bazı kelimelerin, deyimlerin, ikilemelerin ve deyişlerin bugünkü sözlüklerde ne
ölçüde yer alıp almadığını, anlamlarının ne ölçüde tespit edilip edilmediğini sorgular (Zülfikar, 1986:
512-520).
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Mahalle Kahvesi, Meyhane, vb.) sosyal içeriklidir. “Tevhid Yahud Feryad” ve
“İnsan” şiirlerinde ise şair dinî-hikemi konuları işler. “Ezanlar, Mezarlık, İstiğrak” ise dinin uhrevi boyutuna dairdir. “Kocakarı ile Ömer” ve “Dirvas” ise
konularını İslam tarihinden alır. Bu şiirlerde tahkiye üslubu ve diyaloglar sıkça
kullanılmış; dolayısıyla ağız özelliklerini ve halk deyişlerini yansıtan söz varlığı da bu bölümde bolca yer almaktadır (Gökçek, 2013: 21-29). Bu bölümden
seçtiğimiz 10 kelimenin, genel sözlüklerdeki anlamları ile metindeki anlamları
karşılaştırılmış ve çalışmamızın konusunu oluşturmuştur.
İnceleme3
Al-:

“Ne ninniden alıyormuş ne hoppaladan… / Işıl ışıl bakıyor â! Bebek değil,
afacan!” (Bebek Yahut Hakk-ı Karar, 148).
TDK Türkçe Sözlük
YOK
Misalli Büyük Türkçe Söz- 58. (-den) E. T. Türk. Anlamak, kavramak: Eğer
lük
âşık isen al bu sözümden / Kamu sermâyeyi
var eyle târâc (Eşrefoğlu Rûmî’den). Söylerim
söylerim sözümden almaz / Nideyim câhildir
hâlimden bilmez (Karacaoğlan). geçişsiz f.
Ötüken Türkçe Sözlük
34. Anlamak; bellemek.
Dil Derneği Türkçe Sözlük YOK
Doğan Büyük Türkçe Söz- 9. kavramak, anlamak: Söylerim, söylerim sölük
zümden almaz. (Karac’oğlan)
Lehçe-i Osmani
istiab, ihata, şümul, tefehhüm, idrak, fehm etKamûs-ı Türki
10. anlamak, fehm ve idrak etmek

3

Bu bildiriyi hazırlarken Safahat’ın 1984 yılında M. Ertuğrul Düzdağ tarafından yayına hazırlanmış
baskısından yararlandık. İnceleme kısmındaki şiir başlıkları ve sayfa numaraları bu baskıdan alınmıştır.
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Değerlendirme
Al- fiilinin bu anlamı (anla-) Türkiye Türkçesinin günümüzdeki genel
sözlüklerden bir kısmında verilmezken bir kısmında Türk dilinin tarihî metinlerinden seçilmiş tanıklarla gösterilmiştir. Hatta, Misalli Büyük Türkçe Sözlük bu anlamın eski Türkiye Türkçesine (eski Anadolu Türkçesi) ait olduğunu
bildirmektedir. Zaten bu sözlükte verilen tanıklar da Eşrefoğlu Rumi ve Karacaoğlan’dandır.
Güncel Türkçe sözlüklerin bir kısmının, kelimenin, Safahat’taki anlamını
kaydetmemiş olması, bir kısmınınsa ancak 15-16. yy metinlerinden tanık göstererek bu anlamı kaydetmiş olması, kelimenin söz konusu anlamlarının bugün için ölmüş olduğunun göstergesidir. Oysa Lehçe-i Osmani’de ve Kamûs-ı
Türki’de bu anlamın verilmiş olması 19. yy’da İstanbullularca kullanılmakta
olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu anlamın bir ağız özelliği olduğu söylenebilir.
Kelimenin, üzerinde durduğumuz bu anlamı, bugün daha çok “aklı alma-”,
“havsalası alma-” gibi deyim kalıpları içinde donmuş ve mecazlaşmıştır, denebilir.
Âkif ’in, bu beyitte, “anla-” yerine al- şeklini tercih etmesi bir yandan vezin
zaruretinden kaynaklansa da iki söz arasındaki nüansı da göz önünde bulundurmasının rolü olsa gerektir. Onun bu tutumu kullandığı dilin söz varlığına
ne ölçüde hâkim olduğunu gösterir.
TUD’daki taramalarımızda da 452 metinde “almıyor” ve 1722 metinde
“alıyor” şekilleri taranmış ve hiçbirinde Safahat’taki anlamla kullanılmadığı
tespit edilmiştir.
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Civ civ:
“Horoz şekerleri, civ civ4 öten oyuncaklar.” (Bayram, 51).
TDK Türkçe Sözlük
Misalli Büyük Türkçe Sözlük
Ötüken Türkçe Sözlük

YOK
YOK
{OsT} Durmadan; sürekli
{ağız} “civ civ” diye ses çıkarmak. [DS]
Dil Derneği Türkçe Sözlük
YOK
Doğan Büyük Türkçe Sözlük
YOK
Türkçede Ses Yansımalı Keli- Civ civ etmeler
Kamâs-ı Türki (civ civ)
1. Yumurtadan yeni çıkmış kuş veya tavuk yavrusu, küçük piliç ve palaz 2. Ufak
kuşlar ve piliçlerin ötüşmeleri 3. Çok sesler, vızıltı, gürültü, kalabalık
Lehce-i Osmani (civ civ)
Henüz çıkmış kuş yavrusu, piliç ve gayet
küçük kuş yavrularının seslenmeleri, çok
sesli bir kalabalık
Değerlendirme
İkilemeden oluşan bu yansıma kelimeye, Ötüken Türkçe Sözlük dışında,
günümüz sözlüklerinde rastlamış değiliz. Ötüken Türkçe Sözlük’te de kelimenin Derleme Sözlüğü’nden alındığı belirtilmiş; ancak bilginin kaynağına gidip
Derleme Sözlüğü’ne baktığımızda bu kelimeyi bulamamaktayız. Bununla birlikte, Derleme Sözlüğü’nden aktarıldığı iddia edilen anlam Safahat’taki anlamla uyumludur. “Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler”deki anlam da Safahat’takine uymaktadır. Bu eserde kelime “civ civ et-” şeklinde kaydedilmiş ve Başgöz-Tietze’nin ortak yayını olan “Bilmeceler: A Corpus of Turkish Riddles”dan alındığı kaydedilmiştir (Zülfikar 1995: 360). Öte yandan, gerek Kamûs-ı
Türki’de gerek Lehce-i Osmani’de bu yansıma kelimenin Safahat’taki anlamına
rastlanabilmektedir.
4

Çalışmamızda esas aldığımız Ö. Rıza Doğrul (18. baskı) yayınında kelime bitişik yazılmışsa da
İbrahim Öztürkçü’nün eski harflerle yayınlamış olduğu nüshada kelime, diğer bütün ikilemeler gibi
ayrı yazılmıştır.
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Bütün bu veriler kelimenin “civ civ şeklinde ses çıkar-” anlamının ağızlarda yaygın olduğunu, bu arada İstanbul ağzında da bilindiğini ve yazı diline
geçmemiş olduğunu gösterir. Nitekim, TUD’daki taramalarımızda bu ikilemenin hiçbir metinde kullanılmadığını, dolayısıyla bugünün TT yazı dilinden
düşmüş olduğunu da söyleyebiliriz.
Değiş-:

“Tamam beş ayda değiştimdi kafamız sağ iken” (Mahalle Kahvesi, 124).
TDK Türkçe Sözlük

Başka bir biçim veya duruma gelmek, tahavvül etmek
Misalli Büyük Türkçe Söz- Olduğundan başka ve farklı bir duruma girlük
mek, başka şekle dönüşmek, tahavvül etmek,
tagayyür etmek
Ötüken Türkçe Sözlük
Olduğundan başka bir duruma girmek; şekil
değiştirmek; başkalaşmak.
Dil Derneği Türkçe Sözlük Başka bir biçim ya da duruma girmek, tahavvül etmek
Doğan Büyük Türkçe Söz- Bir hâlden başka bir hâle geçmek, tahavvül
lük
etmek, başkalaşDeğerlendirme
Yukarıdaki mısrada, bizce “öğren-, ezberle-” anlamlarıyla kullanılmış
olan değiş- fiilinin, taradığımız sözlüklerden hiçbirinde bu anlamlarına rastlayabilmiş değiliz. Ancak bizim tespit ettiğimiz anlamların yukarıdaki tabloda
gösterdiklerimizden mecazlaştırma yoluyla elde edildiği kanaatindeyiz. Nitekim, yeni bir bilgiyi öğrenmek ve hele bunu hafızada kalıcı kılmak bir kişinin
bir hâlden bir başka hâle geçmesi, başkalaşması şeklinde düşünülebilir. Bu hâliyle, kelimenin Safahat’taki anlamının, devrin İstanbul ağzına has bir anlam
olduğu, bu yüzden sözlüğe alınmadığı söylenebilir.
Yalnız, 19. yy Türkçesini yansıtan belli başlı sözlüklere (Kamûs-ı Türki,
Lehce-i Osmani, Resimli Kamûs-ı Osmani) baktığımızda da “değiş-” fiilinin,
bu anlamıyla kaydedilmediğini gözlemekteyiz. Bu durum bize, kelimenin Safahat’taki anlamının dönemin İstanbul argosuna ait bir anlam olabileceğini
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düşündürmektedir5. Kelimenin “Mahalle Kahvesi” şiirinde geçmesi ve kahvehanede oturan bir tipin ağzından verilmiş olması da bu kanaatimizi güçlendirmektedir.
TUD’daki taramamızda 58 metinden hiçbirinde “değiştim” maddesinin
Safahat’taki anlamıyla kullanılmadığı görülmüştür.
Değnek:

“Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip / Sarkıtılmış olacak, bir onu
bulsam da çekip / Açıversem…” (Seyfi Baba, 70).
TDK Türkçe Sözlük

Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa,
çomak
Misalli Büyük Türkçe Sözlük Elde taşınacak uzunluk ve incelikte düzgün
ağaç, sopa, çomak
Ötüken Türkçe Sözlük
Yaslanmak, dayanmak veya başka amaçlarla kullanılan, elde taşınabilecek kalınlıkta ve
boyda, ağaçtan kesilmiş parça; ince sopa.
Dil Derneği Türkçe Sözlük
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
Doğan Büyük Türkçe Sözlük Elde taşınan ince kısa sopa
Lehce-i Osmani (değen değ- Değecek alet, kısa çubuk, ince sopa
nek)
Resimli Kamûs-ı Osmani
Asa, baston, ince dal, çubuk, sopa, dayak,
darbe
Değerlendirme
Yukarıdaki tabloda taramış olduğumuz günümüz sözlüklerden alınmış
olan açıklamalardan hiçbiri Safahat’taki anlamı karşılamamaktadır. Zira,
Âkif ’in tasvir ettiği kapıda bulunan değnek “çubuk” anlamına gelmektedir. Nitekim 19. yy’da hazırlanmış Lehce-i Osmani ve Resimli Kamûs-ı Osmani’de
Safahat’taki bu anlamı karşıladığını düşündüğümüz açıklamalar görülebilmektedir. Bunun da bir ağız özelliği olduğu kanaatindeyiz.
5

Günlük hayatta kullandığımız “kafayı değiştir-” deyiminde de “değiş-” fiilinin, deyim kalıbına,
buradakine yakın bir anlam kattığı söylenebilir.
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Dırlan- / Dırıldan-:

Dırlan-:
“Sakallı yok mu işin, git cehennem ol şuradan / Ne dırlanıp duruyorsun
sabahleyin oradan” (Küfe, 25).
“Ne dırlanıp duruyor? Susturun şu pisi” (İstibdad, 88).
TDK Türkçe Sözlük

Herkesi tedirgin edecek, bezdirecek biçimde
söylenmek
Misalli Büyük Türkçe Söz- Karşısındakini rahatsız edecek şekilde söylelük
nip durmak
Ötüken Türkçe Sözlük
1. Başkalarını tedirgin edecek, bezdirecek biçimde söylenmek; dırdır etmek. {ağız} [DS]
2. Çok mızmızlanıp ağlamak. {ağız} [DS]
Dil Derneği Türkçe Sözlük Herkesi tedirgin edecek, bezdirecek biçimde
söylenmek
Doğan Büyük Türkçe Söz- Bıktıracak şekilde söylenmek
lük
Kamûs-ı Türki
Münasebetsiz ve lüzumsuz çok sözler söyleyip mucizlik etmek
Resimli Kamûs-ı Osmani
Usandırıcı bir ses çıkarmak
Dırıldan-:
“- Herif belaya sokarsın, dırıldanıp durma” (Mahalle Kahvesi, 123).
TDK Türkçe Sözlük
Misalli Büyük Türkçe Sözlük
Ötüken Türkçe Sözlük

YOK
YOK

Gereksiz yere ve çok konuşmak; söylenmek.
[DS]
Dil Derneği Türkçe Sözlük YOK
Doğan Büyük Türkçe Söz- YOK
lük
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Değerlendirme
Her ikisi de aynı anlama gelen bu kelimelerden biri diğerinin genişletilmiş
şeklidir. Bunlardan dırıldan- şekline yalnızca Ötüken Türkçe Sözlük’te rastlanmakta ve Derleme Sözlüğü’nden aktarıldığı bildirilmektedir.
Dırlan- şekli de Ötüken Türkçe Sözlük’te, Derleme Sözlüğü’nden alındığı
kaydedilerek verilmiş, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te ise M. Âkif ’in, üzerinde durduğumuz mısra örneğinden başka Fahri Celâl ve Sait Faik’ten verilen
örneklerle, TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde ise Abdulhak Şinasi Hisar’dan bir örnekle tanıklandırılmıştır.
Bu veriler; her iki kelimenin de pek çok Türkiye Türkçesi ağzında olduğu
gibi, bir zamanlar İstanbul ağzında da bulunduğunu, bunun 20. yy başındaki
edebî metinlere yansıdığını, fakat sözlüklerdeki tanıkların yakın tarihli metinlerden seçilmediği göz önünde bulundurulduğunda, kelimenin yazı diline
geçmemiş olduğunu gösterir. Zaten, TUD’daki taramamızda da dırlan- ve dırıldan- şekillerine ne yazılı ne de sözlü metinlerde rastlayabildik.
Nasıl:

“- Ahmed’in annesi gelmiş… - Nasıl Ahmet, oğlum? /Hani bizdeydi bugün…” (Köse İmam, 126).
Bu beyitte geçen “nasıl” soru sözü “hangi” anlamıyla kullanılmıştır. Gerek
Güncel Türkçe sözlüklerde gerek 19. yy’da düzenlenmiş sözlüklerde böyle bir
anlama rastlanmamıştır. Devrin ve İstanbul ağzının bir söyleyiş özelliği olduğu
kanaatindeyiz. Hatta bu anlamın İstanbul’daki pek çok alt ağız bölgelerinden
birine ait olma ihtimali dahi vardır.
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Nefeslen-:

“Çıkar dışarda gezersem biraz nefeslenirim.” (İstabdad, 87).
TDK Türkçe Sözlük
Misalli Büyük Türkçe
Sözlük
Ötüken Türkçe Sözlük

Nefes alacak kadar duraklamak, biraz
dinlenmek
Durup nefes almak, biraz dinlenmek
1. Soluk alıp vermek; solumak.
2. Sıkıcı bir durumdan kurtulup rahata
ermek; rahatlamak

3. Yorucu bir işte durup dinlenmek;
soluklanmak
Dil Derneği Türkçe Sözlük Nefes almak
Doğan Büyük Türkçe
1. Nefes al-, solu- 2. Rahatla- 3. Dinlen- 4.
Sözlük
Okunup üflenKamûs-ı Türki
1. solumak, soluk almak 2. (mec.) bir
tehlikeden kurtulup rahatlanmak
Derleme Sözlüğü
Sıkıntısı, tasası dağıl- (Çal / Denizli)
Değerlendirme
Kelimenin bu mısradakine en yakın anlamını yalnızca Ötüken Türkçe
Sözlük, Doğan Büyük Türkçe Sözlük ve Kamûs-ı Türki’de bulabilmekteyiz. Her
üç sözlükte de ikinci sırada verilen “rahatla- / rahatlan-” İstibdad şiirindeki
anlamı, tam olmasa da bir ölçüde karşılamaktadır. Bizce bu anlamlara ayrıca
“ferahla-” da eklenmelidir. Hatta, diyebiliriz ki bu şiirindeki anlam tam olarak
“ferahla-, açıl-, kendine gel-”tir ve mısradaki bu anlam İstanbul ağzına aittir.
Nitekim Derleme Sözlüğü’nde verilen anlam da Safahat’takiyle uyumludur. Bu
da diğer ağızlarda olduğu gibi İstanbul’da da kelimenin bu anlamıyla kullanılmış olduğunu gösterir.
TUD’daki taramamızda “nefeslen” maddesinin de yalnızca iki metinde
geçtiğini anlamlarının da TDK Türkçe Sözlük ve Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te verilen “biraz dinlenmek” olduğu gözlenmiştir.
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Söyle-:

“Kimse söyletmiyor artık bizi, bak sen derde” (Köse İmam, 130).
“Okur, dinletir, söyletir, gaşy olur” (Şair Huzurunda Münekkit, 133).
TDK Türkçe Sözlük
YOK
Misalli Büyük Türkçe Söz- 3. Konuşmak: ”Çok çabuk söylüyorsun, anlük
lamıyorum.” Halkın söylediği Türkçe bizimdir (Ziyâ Gökalp). O kadar güzel Türkçe
söylüyordu ki insan vücûdunu görmese, ismini işitmese şîvesine aldanacak, Türk diyecekti (Ömer Seyfeddin). Bir tek İngilizce kelime
söylemezken “Pikadili”den kendine boyun bağı
aldı (Rûşen E. Ünaydın).
Ötüken Türkçe Sözlük
1. {eAT} Konuşmak; demek.
Dil Derneği Türkçe Sözlük YOK
Doğan Büyük Türkçe Söz- YOK
lük
Kamûs-ı Türkî
1. söz lakırdı etmek

Yeni Tarama Sözlüğü

2. Dil bilmek: Bu çocuk daha söylemiyor,
Türkçe söylemek, sesle yavaş söylemek
konuşmak

Değerlendirme
Söyle- fiilinin “konuş-” anlamıyla bugünün Türkiye Türkçesi yazı dilinde
kullanılması söz konusu değildir. Zaten, Misalli Büyük Türkçe Sözlük dışındaki sözlüklerde bu anlam kaydedilmemiş; Ötüken Türkçe Sözlük’teyse “konuş-”
anlamının eski Anadolu Türkçesinden kalma olduğu belirtilmiş. Nitekim, Yeni
Tarama Sözlüğü’ne bakıldığında bu fiilin “konuş-” anlamıyla kaydedildiği görülecektir. Kamûs-ı Türki’de ise birinci sırada verilen anlam tam da “konuş-”
fiilini karşılamaktadır. Bu da kelimenin bu anlamının İstanbul ağzına mahsus
olduğu, yazı diline aktarılmadığını gösterir.
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TUD’da yaptığımız taramalarda da toplam 804 metinden hiçbirinde; “söyle, söylet, söylüyor, söyledi, söylemiş” şekillerinin “konuş-” anlamıyla kullanılmadığını gözledik. Bunun tek istisnası 1996 tarihli bir süreli yayındaki dinî-tasavvufi bir metinde geçen şu cümledir: “… Kıtmiri başka abad edecek yok.
Hatırım virane, gözlerim giryan. Gel vur mızrabını kalbimi söylet!...”
Uğraşıcı:

“- Aman canım, şu bizim komşu amma uğraşıcı” (Mahalle Kahvesi, 124).
TDK Türkçe Sözlük
Misalli Büyük Türkçe Sözlük
Ötüken Türkçe Sözlük
Dil Derneği Türkçe Sözlük
Doğan Büyük Türkçe Sözlük

YOK
YOK
YOK
YOK
ısrarcı

Değerlendirme
Günümüz genel sözlüklerinden yalnızca Doğan Büyük Türkçe Sözlük’te
yer alan bu kelimenin tanığı da Safahat’ta geçen yukarıdaki mısradır. Tarihî
sözlüklerde de rastlayamadığımız bu kelimenin İstanbul ağzına has olduğu
anlaşılmaktadır.
TUD’daki taramalarımızda bu kelimenin hiçbir metinde kullanılmadığını, dolayısıyla bugünün TT yazı dilinden düşmüş olduğunu da söyleyebiliriz.
Sonuç
Çalışmamızda ele aldığımız kelimelerin bazılarına veya bazılarının Safahat’taki anlamlarına günümüzde hazırlanmış genel sözlüklerde rastlanmamaktadır. Safahat’taki bu kelimeler birer leksik unsur olarak veya anlamı bakımından İstanbul ağzına dahildir.
Yazı dili oluşurken temel alınan ağızdaki söz varlığında bir ayıklama yapıldığı anlaşılıyor. Bu tutumun, dili, yazı yoluyla kâğıda dökmenin tabiî bir sonucu olduğu muhakkaktır. Yazı dilinin, bir bakıma günlük konuşma dilini belirli bir çerçeveye alma işlemi olduğu da bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır.
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Eğer Safahat bir el kitabı olarak değerlendiriliyorsa, herkesin bu şaheserden yararlanması amaçlanıyorsa o hâlde bu kelimelerle ilgili bildirimizde belirttiğimiz eksiklikler sözlüklere katılmalıdır.
Bildirimizde incelediğimiz kelimeler veya bunların Safahat’ta geçen anlamları ağız malzemesi olarak kabul edilecekse ve bunlar genel sözlüğe alınması uygun değilse o zaman Safahat’ın, bütün kelimelerini kapsayan bir sözlüğü yapılmalıdır. Çünkü Safahat’ta geçen kelimelerin anlamları tam olarak
tespit edilmeden Safahat’ın bütünüyle anlaşılması da mümkün olmayacaktır.
Bu çalışmamız her ne kadar çok sınırlı bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da Safahat’ın barındırmış olduğu dil malzemesinin İstanbul ağzının
tespit edilmesinde elverişli ve önemli bir veri kaynağı olduğu anlaşılmıştır.
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SAYGI, SAYGISIZLIK, DARBEYE GEREKÇE
BAĞLAMINDA İSTİKLÂL MARŞI’NA BAKIŞ
“6 Eylül 1980 Kudüs’ü Kurtarma ve Millî Gençlik
Yürüyüş ve Mitingi”
Kâmil Yeşil
Yazar

Toplum hayatında yazılı olmayan ancak ihlal edildiğinde bir dışlanma sebebi, bir ayıplama vesilesi olan kurallar vardır. Ahlak, adabımuaşeret, teamül
gibi dinden, örften, gelenekten beslenen bu kurallar, toplumu ayakta tutar, birbirine bağlar; bazen yazılı kurallardan daha çok etkilidir. Uyulmaması bir suç
teşkil etmez, kişi mahkemede yargılanmaz, mahkûm olmaz ve fakat devletin
mahkemesinden daha tesirli olan maşerî vicdan onu yargılar. Bundan dolayı
tarihi, kültürü, geleneği derin olan milletlerde toplumun huzuru, geleceği biraz da yazılı olmayan bu kurallara uymaya bağlıdır.
Toplumun bu işleyişini bilen idare sisteminin de yazılı olmayan bu kurallara kendini teslim ettiği görülür. Teamüller devlet işleyişinde böyle ortaya çıkar. Devlet-millet kaynaşmasının müşahhaslaştığı bu tür uygulamaların
başında “saygı” kavramı gelir. Manevi bir mekân olarak camilerin, türbelerin,
millete hizmet etmiş kişilerin hatırasına hürmet bu cümledendir; onu ziyaretin bir adabı vardır, işlemler yazılı olmayan bu adaba göre yapılır.
Çerçevesi yasal olarak tanımlanıp sınırlandırılmamış olsa da ziyareti
kuralına göre yapmak veya yapmamak suç değilse de zihinlerde, gönüllerde,
dillerde yargılama o rutinler üzerinden yapılır. Basın yayın organlarında yer
alması da farklı bir yaptırım olarak karşımıza çıkar.
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Milletimizin çok büyük değer atfettiği ve daha sonra yazılı kural hâline
gelen davranış kalıplarından olan saygı/hürmet; özel olarak milletin ortak
malı, ortak değeri olan şeylerde daha açık görülür ve bu davranış tarzı daha
sonra bir millî kural, millî görgü, millî saygı hâline gelmiştir; İstiklâl Marşı’na
olan saygı böyle bir saygıdır.
İlkokuldan lise son sınıfa kadar bütün talebeler; bayrağa, İstiklâl Marşı’na
saygıyı törenlerde, kutlamalarda, anmalarda gösterdikleri bir dizi davranış kalıbını idareci ve öğretmenlerin uygulamalarından hareketle öğrenirler. Okullarda kazandırılan bu tür davranış kalıpları, bir zaman sonra yaptırımı olan
disiplin kurallarına dönüşmüştür. Bazı anma ve kutlamalarda trafiğin durduğunu, insanların sokakta saygı duruşuna geçtiğini bu bağlamda hatırlamak
yerinde olur. Bir disiplin gereği olduğu, biraz zorakilik barındırdığı için bazı
kişilerin saygısı görünüştedir. Özellikle okulların bayrak törenleri başta olmak
üzere, resmî kutlamalar ve anmalar rutinleştiği, konuşmalar gereksiz uzatıldığı
için böyle törenlerden uzak durmak, öyle yerlerden kaçmak da okul dönemlerinden beri görülen bir şeydir.
Gönülden, içten gelmesi gereken bir duygu olarak saygının/hürmetin bu
tür yaptırımlarla sağlanamayacağı açıksa da genel olarak uygulama budur. Askerî okullarda, polis kolejlerinde, güvenlik merkezli eğitim kurumlarında bu
hususa daha millî, daha devletçi bir anlam ve değer yüklenir, yaptırımlar daha
ağır olur. Bu yerlerde davranış tarzı; içten sevmek, benimsemek, gönüllülük
gibi yazılı olmayan uygulamaları aşar; şekilsel, törensel bir davranış hüviyeti
kazanır ve bu hâl esas olanın yerine geçer. Saygı duruşu olarak isimlendirilen
bu hareket tarzı artık kalıplaşmıştır. Vücut diktir, bakışlar serttir, gözler ileri
bakar, eller yanlara yapışmıştır, vs. sinek uçsa duyulur; ortam o kadar sessizdir.
Yılan soksa duruşunuzu bozmamalısınız derler ve de bozulmaz. Bu aşamadan
sonrası artık sevgi, saygı değildir. İçine korku, cezalandırma katılmış bir disiplin, bir davranış kalıbı, bir şekilciliktir.
Özde değil, sözde saygı söz konusudur.
Konu İstiklâl Marşı da olsa durum değişmez. İnsanlar anlamlarını bilmedikleri, telaffuzunu beceremedikleri sözleri tekrar ederken bulur kendilerini. Genellikle söyleyişte birlik sağlanamaz. Son zamanlarda dinleyicilerin
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play-back yani ses cihazından gelen sese dudak uydurmasıyla birliktelik sağlanır oldu. Uygulamadaki bu tür aksaklıklara, yer yer uyumsuzluklara rağmen
İstiklâl Marşı hem resmî düzeyde hem toplum nezdinde yine de saygı, hürmet
hissi ile birlikte anılan, icra edilen bir ritüeldir. Bunun dışına çıkıldığı yerlerde
hele medya çağında bu tür aksamalar hemen haber olur, oluyor. Ses düzeninin
bozukluğu, sözlerdeki şaşırmalar, bazı kişilerin okumaya katılmayışı, az katılması, tören esnasında hazır ol hâlinin bozulması gibi hususların bu bağlamda
yazılı ve görsel basına haber olarak yansıdığını biliyoruz.
“Hazır Ol” Yoksa Darbe Yaparım

Sivilliğin baskın olduğu dönemde kısık sesli bir kınama, “daha dikkatli
olalım lütfen” uyarısı ile geçiştirilen İstiklâl Marşı’na saygısızlık, askerî darbeye
gerekçe olmuştur. Evet; İstiklâl Marşı’nın okunmaması, okunmasının engellenmesi, marş okunurken gösterilmesi gereken saygının vücut diline yansıtılmaması 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biridir. Bir ritüele olduğundan daha
fazla hem de şeklî anlam yüklerseniz, bir gün gelir onun kötüye kullanacaklara
gün doğar. Kendileri içten hissetmeseler de verilen mesajı tam anlamasalar da
hatta metnin ruhuna aykırı davransalar da bir şekilci, bir merasimci olarak
onlar bunu tepe tepe kullanacaktır ve nitekim kullanmışlardır.
İstiklâl Marşı’nın okunması/okunmaması olayını darbeye gerekçe yapmak isteyen 12 Eylülcülerin hazırlıklarını bir plana göre yaptıkları anlaşılıyor.
Bunu Kenan Evren’in hatıralarından öğreniyoruz. 27 Ağustos 1979 Pazartesi,
günlüğüne şöyle yazıyor Kenan Evren:
Ordunun tansiyonunu kontrolde tutmak gittikçe güçleşiyor. Bir yandan
alt kademelerin huzursuzluğu, bir yandan komutanların sabırsızlığı.
Ekonomik durum bir yana, ODTÜ’de öğrencilerin İstiklâl Marşı’na
ayağa kalkmamaları, marş bittikten sonra kalkıp Enternasyonal Marşı’nı söylemeleri gibi olaylar karşısında hiç olmazsa yaklaşan ara seçimlere kadar sakin olmaları ve bizim müdahaleyi düşündüğümüzü
bilip sabırla beklemeleri açısından, zafer haftasından yararlanarak bir
mesaj yayımladım. (Oran, 1989: 26).
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Dikkat edilirse darbeye daha bir sene var. Ve fakat gerekçeler üretiliyor.
İstiklâl Marşı’na gösterilen saygısızlık da bu bağlamda yerini alıyor. Paragraf
bize aynı anda birden fazla gerekçe sunuyor. ODTÜ’lü gençlerin İstiklâl Marşı’nda ayağa kalkmamaları (muhtemelen bazıları okumamıştır, okumaya katılmamıştır) ve buna alternatif olarak söyledikleri Enternasyonal Marş. Talebeler
ve üniversite yönetimi bilmemektedir ki disiplin suçu bağlamında ele alınabilecek bir husus, darbenin gerekçesi olarak tarihteki yerini almaktadır.
Denilebilir ki komünist zihniyet İstiklâl Marşı’na karşıdır. Bu karşı oluşta
ideolojinin çizdiği üniversal anlayış önemli bir faktördür. Komünist anlayışın
İstiklâl Marşı’nın muhtevasına itirazını, şairin Mehmed Âkif oluşu ve muhtevası bağlamından bakarsak bunu anlaşılır da bulabiliriz. Onlara göre Türkiye Cumhuriyeti gerici, faşist bir devlettir. Bu gericilik ve faşizm, ritüellerle
kendini ifade etmekte, korumakta, kutsallaştırmaktadır vs. 12 Eylül darbeci
askerlerin bunu bir vesile olarak kullanmalarından, darbeye daha birkaç sene
öncesinden benzeri hadiseleri kayda geçirmelerinden anlaşılıyor ki bu tür hadiseler özel olarak kurgulanmış, provokasyon hadiselerdir. Şüphesiz eylemin
isnat edildiği kesimde bu anlayış ve benzeri tavırlar vardır. İstiklâl Marşı’na
saygısızlık, marşı okumamak ya da laubali okumak, İstanbul’daki üniversiteler
başta olmak üzere büyük şehirlerdeki hemen bütün sol örgütlerin gösterilerinde görülen ve zamanın basınında yer alan hadiseler cümlesindendir. Tekraren
diyoruz ki -eğer tamamen provokasyon, kurgu değilse- ODTÜ’lü öğrenciler
Marksist ideolojiyi savundukları için, İstiklâl Marşı’na saygısızlık yapmışlardır,
çünkü onların Enternasyonel Marşları var. 12 Eylülcüler bunun izahında ve
propagandasında zorlanmaz. Çeşitli çevrelerden bir destek bulmaları da kolaydır. Ancak İslamcılar yani 12 Eylül öncesinde MSP’nin temsil ettiği siyasal
İslamcıların İstiklâl Marşı ile bir meseleleri olabilir mi? Onlar İstiklâl Marşı’na
protesto edebilirler mi? Böyle bir anlayışa nasıl gelmiş olabilirler? Türk düşünce tarihinde İslamcılık düşüncesinin en önemli kalemi ve portresi; üstelik
Cumhuriyet’in gadre uğrattığı şair Mehmed Âkif ’e ait; muhteva olarak siyasi söylemlerinden daha derin, daha köklü, daha edebî ve etkin, resmiyetten
aldığı destek ve kuvvetle bütün okullarda okutulan İstiklâl Marşı’na MSP ve
onun gençlik kollarının, MSP’ye oy veren kitlenin, gençlik kolları ile MTTB’li,
Akıncılar veya Akıncı-Güç gibi gençlik kuruluşlarına mensup olabileceği tah494
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min edilen protestocu gençlerin marşa karşı olmak, ona saygısızlık etmek gibi
bir tavrı olacaksa peki neden diye sormamız gerekir. Eğer provokasyon değil,
kurgu değilse bu sorulara cevap bulmak gerekir. O günkü İslami basına baktığımda buna bir cevap buldum.
Bu cevapta şunlar var:
1. İstiklâl Marşı tahrif edilmiştir.
2. İstiklâl Marşı o günkü yükselen İslami hareketin gençlerine hitap etmemiştir, yetersiz bulunmuştur.
3. İstiklâl Marşı, başka İslam ülkelerinin marşları ile karşılaştığında millî
oluşla maluldür. Oysa gençler ümmetçi bir anlayışa sahiptir.
4. İstiklâl Marşı, o günkü İslamcı gençlik için kendi geleneklerinin, düşünce tarihlerinin bir parçası, bir ifadesi değildir; tam tersine laik, Atatürkçü statükoyu kuvvetlendiren, ona payanda bir metindir.
5. İslam dini/Müslümanlık gibi evrensel ve kıyamete kadar yaşayacak bir
değer varken İstiklâl Marşı bir consensus olarak kabul edilemez.
6. Vatan, bayrak, millî ordu, millî para, millî marş gibi modern değerler
Müslümanların kardeş oluşu ilkesine/itikadına aykırıdır.
İstiklâl Marşı Tahrif Edildi mi?
Dönemin İslamcı basınına baktığımızda bu hususları bütünüyle doğrulayan yayınlar görüyoruz. Şöyle: Marksist- Leninist öğrencilerde İstiklâl Marşı’na karşı nasıl Enternasyonal Marşı’n hâkim olduğu bir sistem özlemi varsa;
İslamcı genç yazarlarda da 79’da İran’da gerçekleşen İnkılaba ve inkılap marşına bir özlem ve özenti vardır. Pakistan’ı da tesiri altına alan, Türkiye’de heyecan
dalgası oluşturan bu inkılaptan sonra bazı yazarlar, İslami bir marş gözü ile
bakmadıkları için, İstiklâl Marşı üzerinde bir tartışma açmışlardır. Tartışma
İstiklâl Marşı temelinde görülse de aslında müzakere edilen şey, memleketin
“Darülislam” olmadığı düşüncesinden hareketle “vatan” mefhumudur. İstiklâl Marşı da bu vatan, bayrak, ulus devlet, Türklük, milliyetçilik mefhumları
ile birlikte ele alındığı için öncelikli hedef olarak seçilmiştir. Yazarlar, İstiklâl
Marşı’nı doğrudan hedef almamış, İslamcı, muhalif ve de mazlum şair Meh-
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med Âkif ’e söz söylememiş, muhtevaya itiraz yöneltmemiş ve fakat marşın
tahrif edildiği noktasında bir tartışma açmaya çalışmışlardır. Bu genç yazarlar,
daha düşünce sürecini tamamlamamış, yaşları 30 civarında, elleri kalem tutan,
oldukça heyecanlı cümleler kuran ve bundan dolayı hem yaşıtları hem de kendilerinden yaşça küçük olanlar tarafından kanaat önderi, üstat olarak görülen
(bu kisve onlara yakıştırılmış da olabilir) haftalık Tevhid ve Hicret gazetesinin
asli kadrosunu meydana getiren Selahattin Eş Çakırgil, Hüsnü Aktaş ve Fatih
Selim(Ali Ünal)dir.
Dediğimiz gibi İstiklâl Marşı’nı tartışmaya açılabilmenin yolu memleketin
“Darülislam” olmadığı ve dolayısıyla vatan kavramının modern kutsallardan
olduğu anlayışı ile paralel yürütülmüştür. Bu konuda işaret fişeğinin Selahattin
Eş tarafından atıldığı görülüyor.
Selahattin Eş, Eylül 1979’da “Consensusumuz Demokrasi mi İslam mı?”
adlı yazısında şöyle diyor:
Şimdilerde yeni bir “consensus” unsurları daha piyasaya sürülmeye
başlandı: İstiklâl Marşı gibi. Kapitalist demokratlar komünist demokratların karşısında güçlerini, bir bir yitirdikçe, çok daha yeni “consensus”lar icad edecek ve halk yığınlarını bu sun’i mukaddesler ardında
koşturmaya yelteneceklerdir. Ama unutmayalım ki, onların arasındaki bu mücadelenin temelinde demokrasi ortak değer, asgari müşterek,
(consensus) olarak kabul edilmiştir; onların her türlü çıkar çatışmaları
esnasında vazgeçemeyecekleri “consensus”ları demokrasidir (Eş, 1979:
2).
Başlıktan ve alıntıdaki dilden anlaşılacağı gibi demokrasi hem dünyada
tam uygulanmadığı, içinde propaganda (aldatma/manipülasyon) olduğu, idari
değer olarak batı(l)ı esas aldığı, İslami yönetimle karşılaştırıldığında yetersizliği vs. bakımından reddedilmiştir. Yazar devlet ile toplumun ve toplumu meydana getiren etnik unsurların kaynaşmasının temel harcı olarak İslam varken;
(o günlerde İslamcı denilebilecek bazı siyasiler, yazarlar, dernekler vs. marşın
consensus olduğu konusunda bir kelam etmiş olmalılar) İslam’ın öne çıkarılmayıp onun yerine İstiklâl Marşı’nın ihdas edildiği düşüncesindedir ve Eş’e
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göre İstiklâl Marşı toplum ve devletin ortak değeri, bugünkü ifadesiyle “millî
mutabakat”ı olamaz, olmamalıdır. “Consensusumuz” olamaz denilen marşın,
42 yıl sonra, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı tarafından “gerçek bir millî mutabakat metni” olduğunun ilan edildiğini hatırlatmakta yarar var sanırım.
Yine 79’dayız. Selahaddin Müneccid imzası ile yayımlanan makale “Nerede Müslümanların Marşı?” başlığını taşıyor.
Arab devletleri, bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra resmi “ulusal
marşlar” edindiler. (…) Ulusal marşlar Müslümanlara Batı’dan gelmiş
bir şeydir. Arab devletlerinin ulusal marşları, “Arab Kavmiyetçiliği”
düşüncesi teması üzerine yazılmıştır (…) Bu ise onların Müslüman
Osmanlılara karşı ayaklanmalarını sağlamak için olmuştur (…) Kavmiyet düşüncesinin etkisiyle ulusal Arab marşları İslam’ı hatırlatan işaretleri bile ihtiva etmekten uzak kalmıştır.” denilen yazıda görüldüğü
gibi muhtevaya karşı çıkılmakta ve söz bir dipnotta bizdeki millî marşa
getirilmektedir. “Halkı Müslüman bir ülke olarak, Türkiye’nin ulusal
marşının durumu, yani muhtevası Türkiye Müslümanlarınca malumdur. Ancak, bu marşın yazılmasında bazı hadiselerin geçtiği ve tarihin karanlığına iteklenerek ört bas edildiği şüphelerini doğrulayacak
emareler bulunmaktadır ki Hüsnü Aktaş kardeşimizin hazırladığı bu
mevzundaki bir incelemeyi yakında okuyucularımıza sunacağız (Müneccid, 1979: 9).
Notta belirtilen yazı bir hafta sonraki sayıda yayımlanır. Hüsnü Aktaş’ın
makalesi “İstiklâl Marşı Tahrif Edilmiştir” başlığını taşıyor.
Hüsnü Aktaş’a göre İstiklâl Marşı tahrif edilmiştir. Çünkü Mehmed Âkif:
Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
Arnavutluk” de demek? Var mı Şeriatta yeri?...
Küfr olur, başka değil kavmini sürmek ileri! (Aktaş, 1979: 8)
gibi mısralarında ve başka yerlerde tekrar ettiği gibi kavmiyet düşüncesine
muhaliftir. İslam inancı, o günkü İslam milletlerinin içinde bulunduğu inkı497
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raz, Osmanlıyı parçalayıp yutmak isteyen dünya siyaseti, İttihat ve Terakkinin
Türkçü söylemleri ile birlikte düşünüldüğünde Mehmed Âkif ’in kavmiyetçi
olması mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir kişi “Kahraman ırkıma bir gül,
ne bu şiddet bu celâl” demiş olamaz.
Bu mısra aslında
“Kahraman millete bir gül ne bu şiddet bu celâl” şeklindedir. Fakat şiir Türkçü Hamdullah Suphi tarafından tahrif olunmuş ve BMM’de o şekilde okunmuş
ve basılmıştır. Mehmed Âkif de memleketin içinde bulunduğu oldukça nazik
durumu göz önünde bulundurduğundan bu tahrife itiraz etmemiş, itikadına
açıkça küfredildiği için tavrını şiiri Safahat’ına almayarak göstermiştir.
Bu noktada, ‘Efendim o marşı kahraman ordumuza ithaf ettiği için
Safahat’a almamıştır. Siz gerçekleri tahrif ediyorsunuz’ diye itiraz edeceklerdir. Bu noktada Mehmed Âkif ’in gerek şahıslara gerek kurumlara
ithaf ettiği şiirleri Safahat’a almadığı söylenecektir. Bu iddianın tutarsızlığı ortadadır. Şimdi, Safahat’ta yer alan ve çoğunluğu ithaf olan şiirleri sıralayalım (Aktaş, 1979: 8).
diyen Hüsnü Aktaş yazısında Safahat’ta ithaf edilen şiirlere yer veriyor. Aktaş’a
göre Âkif, şiirinin tahrif olunduğunu gördüğü ve itikadına uymayan kısımlar
eklendiği için Safahat’a almamıştır.
Telefon görüşmemizde Hüsnü Aktaş, bize, İstiklâl Marşı’nın tahrif edildiği bilgisini Âkif ’in yakın arkadaşı merhum Eşref Edip’ten aldığını söyledi. Sözün sahibi Eşref Edip olduğu için Hüsnü Aktaş’ın ona itimat etmesini anlayabiliyoruz. Ancak Eşref Edip’in olayı tam olarak hatırlayıp hatırlamadığından,
meramını tam olarak anlatıp anlatamadığından emin değilim. Eşref Edip ilgili
mısranın “ırkıma” yerine “millete” dendiğini söylemiş. “Milletimin” denmesi
vezni bozacağı için mısranın “millete” şeklinde olması, şiirin geneline hâkim
olan (benim, benimdir, benim milletimindir) söyleyişine aykırıdır. Bizim kanaatimiz Âkif ’in vezni tutturmak istemesinin yanı sıra “ırk” kelimesini tercih etmesinin sebebi, onun kavmiyetçi olmadığının bilinmesi, bu fikrini daha
önce açıkça ifade etmesidir. İkinci olarak Mehmed Âkif ’in diğer bir yakın dostu Mahir İz aynı dönemde Mecliste zabıt kâtibidir ve olayların yakın şahidi-
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dir. Eşref Edip’den gelen rivayet; Mahir İz, Hasan Basri Çantay, Mithat Cemal
gibi diğer Âkif dostları tarafından teyit edilmemiştir. Üçüncü olarak, “Bu şiiri
sadece siz yazabilirsiniz, sizden rica ediyoruz. Talebiniz üzerine müsabakayı
da kaldırıyoruz.” diyen Hamdullah Suphi’nin şiir üzerinde böyle bir tasarrufta
bulunması ihtimalini ve hele hele Âkif ’in bu tahrifi kabul edebileceğini düşünemiyoruz. Dolayısıyla İstiklâl Marşı’nın tahrif edilmesi ile ilgili sözler yorum
veya yanlış/eksik anlamadan kaynaklanmıyorsa tamamen spekülasyondan
ibarettir.
Görüldüğü gibi İslami söylemin İstiklâl Marşı’nın temel muhtevası ile
esaslı bir sorunu yoktur. Fakat ulus devletin ırkçılık temelinde kendini tanımlaması ve kutsallaştırma eylemleri; İslam daha üst bir şemsiye iken, consensus
olarak dinin yerine ikame edilmesi fikrine muhaliftir bu yazarlar.
Hüsnü Aktaş’ın bu yazısını teyit sadedinde aynı konuda başka bir yazar da
yeni iddialar ileri sürer ki yazarların bu konuda birbirleri ile konuştukları ve
ortak bir dil ve temadan hareket etmeye gayret gösterdikleri anlaşılıyor.
Günümüzün fetöcü yazarlarından, hâlen tutuklu bulunan (Fatih Selim)
Ali Ünal’a ait yazı “Vatan Mefhumu Etrafında Düşünceler ve Müslümanın Vatanı” başlığını taşıyor. Daha önce söylediğimiz gibi İstiklâl Marşı bağlamında
millet, devlet, vatan kavramları da tartışmaya açılmıştır. Eğer gözden kaçırmadımsa bu ekip ulus devleti temsil eden bir unsur olarak sadece “bayrak”ı tartışmaya açmamıştır veya açmaya cesaret edememiştir ve fakat dergide kapaktan
iç sayfalara kadar kelimeitevhid, Allahuekber görselleri bayraklaştırılmış görseller bol bol öne çıkarılmıştır.
Allah insanı iddiasından vurur, diye bir söz vardır. Ali Ünal’ın vatan mefhumunu teşrih masasına yatırdığı yazıdaki düşüncelerle; peşinden gittiği fetönün bugün vatan bellediği ve fırsat bulsaydı Ünal’ın da vatan belleyeceği
ABD’yi vatan tutma arasındaki çelişik durumu dikkatlerinize sunuyorum.
Günümüz vatan tariflerine göz attığımızda görürüz ki, genellikle “Bir
ulusun oturduğu” tabiri geçmektedir. Ulus, eski anlamıyla “millet” kelimesi yerine oturtulmuş bir kelimedir. Fakat bugün, bizim anladığımız
manada aynı “millet”in mensublarının onlarca ayrı vatanı vardır (..)
bu uydurulmuş vatanları adına aynı milletin, hatta aynı ırkın mensub499
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ları birbirleriyle vuruşmakta, vuruşturulmaktadır. Dünya, kavmiyetçilik çağından, ümmet çağına doğru hızla yol aldıkça, vatan kavramı da
yeni sistemler adına şüphesiz gözden geçirilecektir (Ünal, 1979: 8-9).
Bu girişten sonra yazar konuyu İstiklâl Marşı’na getiriyor ve şöyle diyor:
Âkif e göre vatan, “inancının hakim olduğu yerdir, bir toprak parçası
değildir.”
1. Mehmed Âkif; ırkçılığın küfür olduğunu birçok şiirinde zikretmiştir. Esasen bütün resmi tarihlerde ve edebiyat kitaplarında ümmetçi”
olduğu zikredilmiştir. Gerçekten de Âkif ’e göre, Mü’minler tek bir ümmettirler. Düşmanlarının ortak adı da Ehl-i Salip’tir. İstiklâl Marşı’nda
“Irkıma yok izmihlal” şeklinde tahrif edilen mısra; “Milletime yok izmihlal” şeklindedir.
Görüldüğü gibi Fatih Selim, ikinci bir tahrif olduğu iddiasındadır. Ona
göre: “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal” söyleyişinde “ırkların
ebediliği” diye bir husus itikaden caiz değildir ve Âkif de hem itikadî
hem antropoloji ve biyoloji bilen biri olarak böyle bir şey söylemiş olamaz.
2. İstiklâl Marşı tahrif olunduğu için eserine almamış ve bu yarışma
sonucunda ortaya konan ödülü de reddetmiştir.
Mehmed Âkif, ırkçılığın “ilericilik” olarak nitelendirildiği günlerde bile,
ırkçılıkla mücadele etmiş bir müslümandır. O’nun şiiri tahrif edilmek
suretiyle, bir marş ortaya çıkarılmıştır.
Eğer “İstiklâl Marşı tahrif edilmemiştir” iddiası ortaya atılacaksa, el yazısı ile olan orijinali yayınlanmalıdır. (TBMM’nin el yazısı tutanakları
yayınlanmıştır ve herhangi bir tahrifin olmadığı görülmektedir.)
Hem de en kısa zamanda, onun adına, onun yazışına benzer bir hile
yapılmadan...Türkiyeli Müslümanlar, size İstiklâl Marşı diye sunulan
ve Mehmed Âkif Ersoy’a ait olduğu iddia edilen şiir, Âkif ’in yazdığı şiirin tahrifi ile ortaya çıkmıştır. İstiklâl Marşı’nı tahrif edenler, hesap
vermelidirler (Ünal, 1979: 8-9).
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Diyoruz ki eğer o günün gençleri bu yazılardan haberdar ise -ki lise 1’de
okuyan biri olarak haberdar olduğuma göre onlar da haydi haydi haberdardır- bu yazılar doğrultusunda telkinler yapıldı ise Konya’daki mitingde oturan
gençler kaç kişi olursa olsun, İslamcı gençliğin içinden çıkmıştır ve marşı, İslamcılar protesto etmiştir diye düşünebiliriz.
Acaba başka yayınlar da yapılmış ve o gençler bunun tesirinde kalmış olabilirler mi diye sorduğumda bu kez karşıma İsmet Özel çıktı. Çünkü İsmet
Özel o aylarda Abdülkadir Es-Sufi’nin “Cihad” adlı eserini tercüme ediyor ve
Yeryüzü Yayınları da bu eseri yayımlıyor. Bu yayınevine ait kitapların yayın
haberi Tevhid ve Hicret gazetelerinde vardı. Gazetelerin haftalık tirajlarının üç
yüz elli binden fazla olduğu düşünülürse bu ihtimal hiç de hesap dışı olmaz.
Acaba diyoruz İstiklâl Marşı’nı protesto eden kişiler Cihad’ı okumuş ve ondan etkilenmiş olabilirler mi? Okuyanlar hatırlayacaklardır, Es-Sufi; Cihad’da
ümmet(çilik) düşüncesine/itikadına aykırı bulduğu için İslam ülkelerine ait
sınırları suni sınırlar olarak niteler, yer altı ve yer üstü zenginliklerin ümmetin
ortak malı olduğunu söyler, para birimi, vatan, bayrak, millî ordu, millî marş
gibi hususların itikada aykırı olduğu görüşünden hareketle bu hususları tenkit
süzgecinden geçirir. Eğer böyle bir şey varsa Konya’daki mitingde İstiklâl Marşı’nı protesto edenlerin fikrî zemininin kaynağı ve muharrik eserleri/kişileri
bu söylediklerimizdir diyebiliriz. Burada bir parantez açarak şunu hatırlatmam yerinde olur:
İsmet Özel bir röportajında Ian Dallas’tan çevirdiği Gariplerin Kitabı’ndaki hidayet öyküsünün kendisine aitmiş gibi okunduğunu söyler ve bu nispetten rahatsız olmaz. Şüphesiz mütercim, bir kitabı, telif sahibinin iddialarına
katılıp katılmamasına göre çevirmez. Ancak gene de bazı mütercimleri bazı
müelliflere yakın buluruz. Bu yakınlığı üslupta da hissederiz. Yine yayımlanmış eserlerden biliyoruz ki mütercim; kitaptaki düşünceler/bilgilerle, gerçeklik
arasında bir uyuşmazlık bulursa, ilgili sayfalara geldiğinde dipnot ile bazı açıklamalar yapar, yanlışı reddeder veya tashih eder.
“Ben on beş yaşından itibaren kendimi ‘Bir İdeoloji Olarak İstiklâl Marşı’
ile kayıtlı sayıyordum. Komünist dönemimde ‘nasıl olsa sağlam bir metin var’
fikrini içimde taşıyordum” (İMDER, 2008b) diyen, şiirin bir dünya görüşüne,
bir düşünceye, dayandıracağı bir temele sahip olması gerektiğini söyleyen şair
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İsmet Özel, bu hedefin İstiklâl Marşı’nın hedefleri olduğunu ta o zaman belirlemişse; acaba niye bir dipnot ile açıklama düşmemiştir tercüme ettiği esere?
Yine diyoruz ki şair, bu sarahate kavuşmuş olsa idi o zamanlar, İstiklâl Marşı
Derneği kurucusu ve onun onursal başkanı İsmet Özel, bu eseri yine tercüme
eder miydi? Tercüme etse bile ilgili yerlere dipnotlarla açıklamalarda bulunur
muydu? Bunun bizde bir cevabı var. İsmet Özel o eseri tercüme etmezdi, etse
bile vatan, millî marş gibi hususlara gelince mutlaka açıklamalar yapardı diye
düşünüyorum. Çünkü İsmet Özel, Gariplerin Kitabı’nın yeni baskılarını yaptı,
yapıyor. Enteresandır, Cihad adlı tercüme eserini bir daha basmadı. Bunun, kitapta bahsettiğimiz düşüncelerle bir ilgisi var diye düşünüyorum. Çünkü İsmet
Özel’in kaleminden çıkmış bir eser aynı zamanda onun tavsiyesi, o düşünceleri
paylaşan bir yazar olarak anlaşılır; en azından bu duygu ile okuyacakların varlığından haberdardır Özel.
Bugünden geriye baktığımızda İstiklâl Marşı ile doğrudan veya dolaylı
olarak yapılan bu yayınların, düşünme şeklinin altında düşünce merkezimizin
Türkiye’nin olmaması yatmaktadır. İsmail Kara’nın koyduğu bu teşhise göre
Türkiye’yi merkez olarak görmemek, merkezini Türkiye dışında bulmak ister
milliyetçi ister Marksist ister İslamcı olsun 60’lı yıllardan bu yana Türkiye için
mücadele verdiklerini söyleyenlerin genel karakteristiğidir. Bunlardan hiçbiri
ülkesini, vatanını, milletini ve ilmî, siyasi, tarihî, kültürel birikimini merkeze
almamıştır. Dolayısıyla bu toprakların potansiyelini merkeze almayanlar, buna
uygun gerekçeler üretmekte zorlanmamışlardır (Böhürler & Kara, 2021).
Bütün bu spekülasyonlardan sonra sadede geldiğimizde görüyoruz ki
Konya’daki mitingde oturan gençlerin bu yazılardan ve de kitaptan haberleri
yoktur. Çünkü onlar birer “görevli”dir, olay da bir provokasyondur. Daha sonra
adı geçen yazarların, yayınevlerinin, mütercimlerin yargılanmamasından da
anlıyoruz ki 12 Eylül kafasının bu yayınlardan bile haberi yoktur. Onlar halka niçin darbe yaptıklarını anlatmak için bir gerekçenin peşindedir ve birkaç
kiralık/görevli kişi ile bunu gerçekleştirmeyi düşünmüşler ve öyle de yapmışlardır.
Dememiz odur ki 6 Eylül 1980’de Konya’da gerçekleştirilen “Kudüs’ü Kurtarma ve Millî Gençlik Yürüyüş ve Mitingi”nde, İstiklâl Marşı okunurken ya-
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pılan oturma eylemi bir provokasyondur. Hem de devlet provokasyonu olarak
niteliyoruz; çünkü bu hadise iddianamelere geçmiştir.
Beraatle sonuçlanan dava, resmî belgelere dayanmakta, dönemin hatıralarında yer almaktadır.
Darbenin gerçekleşmesinden sonra İstiklâl Marşı ile ilgili haberleri açık
seçik hatırlıyorum. Çünkü Kenan Evren darbenin gerekçelerini açıklarken
Konya Mitingi’ne özel olarak yer veriyor, dincilik, şeriatçılık, laiklik, Atatürk
kelimelerini sayarken İstiklâl Marşı’nın okunmadığını, okunurken bin kişi
kadar bir grubun ayağa kalkmadığını, marşı protesto ettiğini söylüyor; siyah
beyaz TRT televizyonu da ekranlara Konya Mitingi görüntülerini getiriyordu.
Bu manzara, siyasilerin yargılanma süreçlerinde hep tekrar tekrar gösteriliyordu. 12 Eylül darbesinin elebaşı Kenan Evren’in darbe gerekçeleri arasında yer
alan ve dönemin Askerî Başsavcısı Nurettin Soyer’in iddianamelerine giren
bu hadiseyi en doğru şekilde takip, mahkeme kayıtları ve hadisenin içinde yer
alanların yazdıkları ile mümkündür.
İstiklâl Marşı okunduğu esnada 3000 kişinin ayağa kalkmadığını, inadına
oturduğunu, ‘İstiklâl Marşı değil ezan isteriz’ diye bağırdıklarını iddia eden
Başsavcı N. Soyer’e karşı bir numaralı sanık Necmettin Erbakan şunları söylüyor:
Bu mitingde kanundışı bazı davranışlarda bulananların, TRT yayınında, MSP yöneticileri ile ilgisi varmış gibi gösterilmesi üzerine Sayın
Savcılık bu yanlış haberden hareketle hakkımızda soruşturma açmıştır. Nitekim TRT mezkûr yayınında mitingi takip etmek üzere özellikle
gönderdiği muhabirlerinin haberlerini bir kenara bırakarak belli siyasî
görüşü istikâmetinde taraflı haber veren özel bir ajansın yanlış haberini esas almıştır. Ayrıca bu haberi de değiştirerek, haberde herhangi
bir rakam verilmediği hâlde, İstiklâl Marşı söylenirken 3000 MSP’linin
protesto maksadıyla yere oturduğunu bildirmiştir. Hâlbuki dosyadaki resmî zabıtlara göre oturanların adedinin 30-40 civarında olduğu
tesbit edilmiş ve bilahare yapılan soruşturmada bu şahısların MSP ile
hiçbir ilgileri olmadığı gibi MSP’ye karşı oldukları da kendi ifadeleriyle
sabit olmuştur. (…) (Albayrak, 2018: 33-91).
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Duruşmada Konya’da düzenlenen Kudüs’ü kurtarma mitinginde görevli
olarak bulunan gazeteciler şahit olarak dinleniyor ve İstiklâl Marşı’nın okunması için defalarca anons yapıldığını, MSP Genel Başkanı Erbakan’ın bizzat
mikrofonu alarak İstiklâl Marşı’nı söylediğini anlatıyorlar. Tüm MSP’liler
24/25Temmuz 1981’de tahliye oluyor (Keçeciler, 2014).
Mehmet Keçeciler’in şahitliğinden de anlıyoruz ki Necmettin Erbakan’ın
o günkü tavrı bu tespitimizi açıkça doğrulamaktadır. Dönemin bütün basın
organlarını kontrol eden Kenan Evren ve tayfası; 12 Eylül’de maksatlarına nail
oldukları için, İstiklâl Marşı okunurken oturan, onu protesto eden kişilerin beraatine ses çıkarmamış görünüyor. Onlar da biliyor ki böyle bir cürüm işlense
bile bunun cezası darbe yapmak, Anayasa’yı askıya almak, partileri kapatmak,
siyasi yasaklar getirmek değildir.
Suç icat edenler; delil icat edememiştir.
12 Eylül’den sonra yazılan hatıralarda görüyoruz ki İstiklâl Marşı okunurken kaç kişinin oturduğunda bile ortak kanaat/bilgi yoktur. Rivayetler 4-5 kişiden 30-40 kişiye ve üç bin(3000) kişiye kadar çıkıyor. Bu hususta dönemin
Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler’e itimat etmek yerinde olacaktır
sanırım. O dönem MSP’nin Konya Belediye Başkanı olan Keçeciler bu hususu
bir gazeteciye soru cevap şeklinde şöyle açıklıyor:
“6 Eylül sabahı bir şey dikkatimi çekti. Konya’da ne kadar meczup insan varsa, zararsız deli insanlar, onlara mehter kıyafeti gibi kıyafetler giydirilmiş, boyunlarına da kocaman tespihler asılmış. Yeşil sarık,
ayaklarında çizme. Deli Mustafa, İbibik Selahattin, Hasan Hüseyin
ortalıklarda o garip kıyafetlerle dolaşıyor. Ben kendilerini tanıyorum
ama dışarıdan gelen bilmez. Onlara, “Sizi kim giydirdi?” diye sorunca
“Ağabey nasıl olmuş. Güzel olmuş muyum?” diyorlar. Adam deli zaten
ne bilsin ki?! Hemen il başkanının yanına gittim, “Kim giydirdi bunları?” diye sordum. O da “Bilmiyorum. Biz giydirmedik” dedi. Sonuçta
kim bunları böyle giydirdi belli değil. (…) Tertip Komitesi İstiklâl Marşı’nın kasetini yanlarına almayı unutmuş. O kalabalıkta ulaştırmak
da mümkün değil. Hoca sinirlendi. Sonra da İstiklâl Marşı’nı kendisi
okuttu. Hoca “ses veriyorum” dediği sırada kalabalıktan bir ses “Ezan
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sesi istiyoruz, İstiklâl Marşı istemiyoruz” diye bağırdı. Hoca, duymazdan geldi, coşkulu bir İstiklâl Marşı okuttu. Fakat kalabalığın içinden
beş kişi İstiklâl Marşı okunurken yere oturdu. Bunlar Konyalı değildi.
Kimse tanımıyor bunları. MSP’li değil, Konyalı değil, tanıyan, bilen
yok. Ertesi gün gazetelerde fotoğrafları çıktı. Fakat bu beş kişi, yüzleri
açık açık bilinmesine karşın bugüne kadar yakalanamadılar. Kanaatimce onlar devletin ajanlarıydı. 7 Eylül günü savcılığa giderek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum. O kişilerin devletin ajanı
olduğundan çok eminim. Keçeciler “O dönemlerde “derin devlet askerdi” demek mi diyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Derin devlet
ihtilali yapanlardı. İhtilale zemin hazırlayanlar, ihtilale karar verenler,
demokrasiyi kesenlerdi. Asker yapacağı işin tutması, halk tarafından
benimsenmesi için millî duygulara karşı olan kişilerle ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. Bu bir organizasyondu. Düşünün, o kalabalığın içinde sadece beş kişi oturuyor. O kalabalığın içinde oturabilmek için bir yerlere
güvenmek lazım (Keçeciler, 2014: 64-72).
Saygısızlıktan Darbe Çıkaran 12 Eylül İstiklâl Marşı’nı Yasaklıyor

Hülasa ederek diyoruz ki 12 Eylül darbecileri İstiklâl Marşı dâhil bütün
değerleri kendi lehlerine kullanmaktan çekinmemişler, istismar etmişlerdir.
Darbenin gerekçesi olarak provokasyona alet edilen İstiklâl Marşı, darbeden
sonra cezaevlerinde tutuklu olan bütün siyaset adamlarına, gazetecilere, akademisyenlere, öğretmen ve tahsili, görevi ne olursa olsun herkese başka bir
zulmün vasıtası olarak kullanılmıştır. Bu hususta Mamak ve Diyarbakır cezaevleri meşhur olsa da aslında ülke sathında aynı uygulama söz konusudur.
Sağ, sol, İslamcı, Kürt, Alevi hangi cenaha mensup olursa olsun, 12 Eylül’den
sonra hatıralarını yazan herkes bu hususa değinmektedir. Zamanın MHP’sinde önemli mevkilerde bulunan ve Mamak’ta tutuklu Rıza Müftüoğlu “Copların
Askerleri” adlı hatıralarında bu hususta şöyle diyor:
Sabah altıda kalkıyorduk. Bir kere sayıma çıkıyorduk. Her gün bir saat
süren beden eğitimi ve koşu yapıyorduk. Tabi coplar ve komutlarla beraber. Marş söyleme saatlerimiz oluyordu. Bazen marşları yüksek sesle
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okumadığımız gerekçesiyle coplanıyorduk. Zaten Mamak’ta coplanmak
için her zaman bir sebep vardı (Müftüoğlu, 2000: 57).
İstiklâl Marşı’na saygısızlık yapılmıştır bahanesiyle darbe yapan, Meclisi
kapatan, siyasileri yargılayan, Anayasa’yı yürürlükten kaldıran bir anlayış için
bu tür davranışlarda tabii ki bir sorun yok. Peki, İstiklâl Marşı’na karşı saygısızlık yapıldığı için darbe yapan 12 Eylül’ün elebaşı Kenan Evren’in döneminde
İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden rahatsız olan, bir daha söylenmemesi için
önlem alan, söyleyenlere de soruşturma yoluyla baskı yapan mahkemeye ne
dersiniz?
— Trajikomik.
77):

Hadiseyi yine Rıza Müftüoğlu’ndan takip edelim (Müftüoğlu, 2000: 74Mahkeme salonu yeni yapılmış büyük bir barakaydı. Önce barakanın
önünde dizildik sonra sırayla içeri alındık. Salonun içi oldukça genişti.
600 kişilik bir tutuklu bölümü vardı (…) En arkada yüz kişinin oturabileceği dinleyici bölümü mevcuttu. Salonun en ön tarafında çok yüksek bir yere mahkeme heyeti için bir yer düzenlenmişti (…) Sanıklar
iddianamedeki sıraya göre oturtulmuştuk. En ön sırada partililere yer
ayrılmıştı. Bizler yerimize oturur oturmaz, en arkadaki ziyaretçiler bölümüne bakmaya başlamıştık (…) Konuşmak, arkaya, yana dönmek
yasaktı. Salonda bütün bloklardan gelen 587 sanık vardı. (…) Hemen
hemen her sıranın iki başında iki asker duruyordu (…) Ben en önde
ikinci sırada oturuyordum. Türkeş ve arkadaşları en son getirildiler.
En önde Türkeş görüldü. Mahkeme salonu bir anda sessizliğe gömüldü.
Sonra hiç kimsenin beklemediği bir olay oldu. İstiklâl Marşı okunmaya
başlandı. Herkes ayağa kalktı. Herkes İstiklâl Marşı’nı okumaya başladı. Ama nasıl? Var gücüyle. Ve gözlerden akan yaşlarla. Bu benim
Mamak’ta ikinci ağlayışım oluyordu. Sesimiz bütün nizamiyeyi kaplamıştı. Ne olduğunu anlamayan askerler de dışarıda dikkat komutu
çekerek hazır ola geçmişlerdi. Mahkeme salonunda ağlamayan yok gibiydi. Mamak’ta bir mânâ yaşanıyordu. Bir tepki. Bir isyan. Bir uya-

506

SAYGI, SAYGISIZLIK, DARBEYE GEREKÇE BAĞLAMINDA İSTİKLÂL MARŞI’NA BAKIŞ“6 Eylül 1980 Kudüs’ü Kurtarma ve Millî Gençlik Yürüyüş ve Mitingi”
Kâmil Yeşil

rı. Bir bağımsızlık aşkı. Ülkücülerin Mamak’ta toplu olarak yaptıkları
tek eylem buydu. Ama anlamlı bir eylem. Devlete karşı ama devletin
bir manasıyla; bağımsızlık marşıyla. Herkes yerlerine oturunca mendillerle, ellerle gözyaşları siliniyordu. Sanki bir yıllık çile, yorgunluk,
acı, zülüm böylece gönüllerden atılmak istenmiş, boşaltılmak istenmişti
aynı zamanda. Türk devletinin bağımsızlığı için ihtilal yapanlara, bağımsızlık marşı okunarak sanki “Siz ne yaptığınızın farkında mısınız.”
deniyordu. Bir müddet çıt çıkmadı salondan, bizler rahatlamıştık. Askerler ise şaşkındı. Mahkeme heyeti bu olaydan dolayı olacak ki salona
mahkemenin başlama saatinden oldukça geç geldi (…) Mamak’ta her
sayımda tutuklulara toplu olarak İstiklâl Marşı okuturlardı. Okumayan coplanırdı. Yüksek sesle okumayan da coplanırdı. Ancak MHP
ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nın ilk mahkeme gününde İstiklâl Marşı okuduğumuz için o günden itibaren tam on gün Mamak’ta İstiklâl
Marşı okutmadılar. İstiklâl Marşı okumak yasaklanmıştı. Mamak’ta
askerî yönetim altındaki idarenin en çarpıcı olaylarından biri de buydu. Yüksek sesle dahi okumayanların coplanmasına sebep olan İstiklâl
Marşı şimdi MHP’lilerce mahkeme salonunda emir dışı okunduğu için
yasaklanıyordu. Yani o günkü askerî yönetim diyordu ki “İstiklâl marşı
bile, biz istersek okunur, istemezsek okunmaz.”
(…) Birkaç gün sonra koğuşlara, içinde çeşitli soruların olduğu bir teksir kağıdı dağıtıldı. Hepimizden yazılmış soruların cevaplandırılması
istendi. Sorular şunlardı: “İstiklâl Marşı okudunuz mu? Okudunuzsa
niçin okudunuz? Önce kim İstiklâl Marşı okumaya başladı? Bu eylemi kimlerin başlattığı öğrenmek isteniyordu. Hiç kimse isim yazmadı.
Herkes “İstiklâl Marşı okunuyordu, ben de ayağa kalktım ve okumaya başladım” şeklinde cevaplar vermişti. Sorgudan bir netice çıkmadı
(Müftüoğlu, 2000: 74-77).
Biz tarihten ibret almaktansa tarihi tekerrür ettirmeyi yeğ tutan bir anlayışın temsilcileriyiz. Isırıldığımız delikten defalarca ısırıldığımız vakidir. 60’tan
sonra 71, 80, 28 Şubat bu ısırık dönemlerini işaret eder. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün en önemli söyleminin “yurtta sulh cihanda sulh” olduğu ha507
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tırlanırsa darbeci anlayışın istismar ve provokasyon araçları arasında bundan
böyle laiklik, Atatürkçülük gibi söylemlerin yanında irtica tehdidi olacağı gibi
İstiklâl Marşı’nın da alet edileceğini tahmin edebiliriz. Çünkü bazı konularda
gereğinden fazla hamaset göstermek; bizi bu konularda istismar edebilirsiniz,
provokasyona açığız, yumuşak karnımız burası demektir. Bu hususu en az 12
Eylülcüler kadar bilen Batılılar aynı metotla önemli sonuçlar almışlardır ki
bunların başında Yunanistan’ın NATO’nun askerî kanadına dönmesi gelir.
Bilindiği gibi Yunanistan, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a yaptığı müdahaleyi
önlemediği gerekçesiyle NATO’nun askerî kanadından çekilmişti. Ancak 79’da
İran’da meydana gelen Şii-İslam devrimi, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan
çekilmek zorunda kalması, Ege Denizi’nde ve hava sahasında yeni imkânlar
bulan Türkiye’nin bu avantajlı durumunu kullanması ve bunun nereye varacağının belli olmayışı, bundan doğan endişeler sebebiyle Yunanistan’ın tekrar
NATO’nun askerî kanadına dönmesi istenir. Bunu hem Avrupa hem ABD istemektedir. Ancak bir sorun vardır. Yunanistan’ın dönebilmesi için Türkiye’nin
veto etmemesi gerekir. Dönemin NATO Avrupa Kuvvetler Başkomutanı A.
Haig ve General Rogers girişimlerde bulunur. Bu işte Türkiye’nin onayının en
kolay şekilde nasıl alınacağı konusunda çalışmalar yaparlar. Dönemin Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi Paul Henze, Kenan Evren’in özel olarak Mustafa
Kemal’i çok sevdiğini, giyim, kuşam, söz ve mimikleri ile onu taklit etmeye
çalıştığını söyleyerek Rogers’e “Kenan Evren ile görüşmenizde Atatürk’e özel
bir yer ve zaman ayırın, onu çok övün, Kenan Evren’in davranışlarının, kişiliğinin Atatürk’e çok benzediği için ayrıca hem çok memnun olduğunuzu söyleyin hem sözü “yurtta sulh cihanda sulh” sözüne getirin, etkilenecektir,” diyor. Rogers denilenleri uyguluyor ve Evren’i ikna ediyor; Evren’in ‘Yunanistan
yapılan anlaşmaya, fiilî duruma uymazsa o zaman ne yaparız’ endişesini dile
getirince de Rogers “asker sözü” diyor. İki asker yazılı bir kayda bağlamadan
“asker sözü” ile anlaşıyor. Türkiye veto yetkisini kullanmıyor ve Yunanistan,
NATO’ya dönüyor. Ancak döndükten sonra Yunan, anlaşmaya uymayacağını söylüyor ve siyasetini buna göre belirliyor. Bir toplantıda bu “asker sözü”
Rogers’e hatırlatıldığında “Ne yapayım, görev sürem bitti, artık yetkili ben değilim.” diyerek kendini sıyırıyor. (Bu husus Ufuk Güldemir’in Kanat Operasyonu adlı kitabında etraflıca anlatılmaktadır.)
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Bu hadise de gösteriyor ki bir kişi, bir obje, bir metin gereğinden fazla
kutsallaştırılır, mitleştirilir, olağanüstüleştirilirse; kendi elinizle istismara
açmış olursunuz ki İstiklâl Marşı’nın böyle bir tehlikeden masun olduğunu
söyleyemeyiz. İstiklâl Marşı’na karşı saygısızlık gösterildi diyerek bunu önce
provokasyona alet edip sonra da darbe gerekçesi yapan 12 Eylül zihniyeti bilindiği gibi 82 Anayasa’sında ilk üç maddeyi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif
edilemez ifadesiyle dokunulmaz kılmıştır.
İstiklâl Marşı da bu maddelerdendir.
Acaba İstiklâl Marşı’nın böyle bir madde ile korunmaya ihtiyacı var mı?
Bunu yeni anayasa yapımı tartışmaları bağlamında yeniden düşünmeliyiz.
Çünkü yaşadığımız süreç bize burada bir hinlik, bir kamufle, bir art niyet olduğunu söylüyor. Hepimiz yaşayarak öğrendik ki bu ülkede İstiklâl Marşı’na
alternatif olarak Onuncu Yıl Marşı öne çıkarılmaya çalışılmış ve fakat devlet
erkânından kimse bundan rahatsız olmamıştır. Yine bu çevrelerin İstiklâl
Marşı’nın bestesinden hareketle bir değiştirme arayışına girdiklerine de şahit
olduk. Yine şundan eminiz ki bu ülkede bundan böyle eğer bir müdahale söz
konusu olacaksa bu Atatürkçülük, laiklik, ilkeler adına olacak ve fakat İstiklâl Marşı bu müdahalede görünüşte bir sebep ya olacak ya hiç olmayacaktır.
İstiklâl Marşı’nın ruhuna, muhtevasına, diline, tasavvuruna, şairine zıt olan
bir çevreden bunları nasıl bekleyebiliriz ki! Devletin temeline ideolojik yapıyı
koyanlar öncelikle İstiklâl Marşı’nı değil Kemalist, ideolojik yapıyı garanti altına almak istemişler ve muhtemel itirazları önlemek için İstiklâl Marşı’nı da
buna dâhil etmişlerdir. Bize göre korunmasını istedikleri, değiştirilmemesini,
sabit tutulmasını gözettikleri şey İstiklâl Marşı değildir, devletin ideolojik, kişi
kültüne bağlı bir yapı olarak devam ettirilmesidir. Yani İstiklâl Marşı yine istismar
edilmiştir/edilmektedir. Herkes biliyor ki bahsedilen ideolojik devlet anlayışı, o anlayışın
medeniyet, kültür, din ve toplum tasavvuru; İstiklâl Marşı ile taban tabana zıttır. Anayasa’nın girişi ve bu maddeler o kadar önemlidir ki kendinden sonra gelen maddeleri hem
hükümsüz bırakmakta hem de onlarla çelişmektedir. Bu konuda Başbakanlık Müsteşarı
Ömer Dinçer’in “Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor” kitabındaki bir bilgiyi
hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Profesör Ömer Dinçer’in, Bilgi ve Hikmet dergisinde yayımladığı bir
makalesi; Dinçer, Başbakanlık müsteşarlığına getirilince keşfedilir! Zamanın
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basın yayın organları makaleden Dinçer’in “laik devlet yapısını İslami devlet
yapısı ile değiştirme amacı güttüğü” sonucunu çıkararak müsteşar olmaması
gerektiğine dair yayınlar yaptıkları gibi, akademik eserlerde intihal yaptığını
“ispatlarlar” ve bu “ispatlar” üzerine YÖK, Dinçer’in profesörlüğünü geri alır.
Bu arada manşetlerde ve köşe yazılarında epeyce hakaret de sıralanır. Dinçer,
iddiaları red ve kendisine hakaret edenlerin cezalandırılması ile ilgili yargı sürecini Yargıtaya taşır. Yargıtay, hakaretleri düşünce ve eleştiri özgürlüğü bağlamında değerlendirir. Dinçer’in mahkûmiyetini Anayasa’nın 2. ve 4. maddelerini gerekçe göstererek onaylar, Dinçer’in başvurusunu reddeder (Dinçer, 2020).
Dememiz odur ki bugün; darbe yapmak, siyasileri idama varan cezalarla
yargılamak için başka maddelere ihtiyaç yoktur. Anayasa’nın girişindeki maddeler bunun için yeterlidir. Diyoruz ki Anayasa’nın girişinde yer alan “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez” maddesi; aslında İstiklâl Marşı’nı değil
devletin ideolojik zihniyetini korumaktadır, İstiklâl Marşı CHP’nin altı okuna ve vesayet anlayışına sahip kişilere kalkan olmakta ve üstelik darbe yetkisi
vermektedir. Durum böyle olunca İstiklâl Marşı’na saygı, saygısızlık kavramlarının yeniden yorumlanmasında yarar vardır, diyoruz. Ayrıca başlıkta yer
verdiğimiz saygı ve saygısızlık kavramlarına tekrar gözden geçirmekte yarar
var diyoruz. Acaba biz “hazır ol” vaziyetinde, put gibi, yılan soksa kılını kıpırdatmayacak bir diklikte, ayakta İstiklâl Marşı dinlemeyi ona saygı olarak kabul
etmeli miyiz? Genel olarak güvenlik güçleri için resmedilen bu dinleme tavrını
sivil bütün vatandaşlara ve okullardaki tüm öğrencilere teşmil etmeli miyiz?
Bu esnada heyecanla marşın sözlerini atlayan, unutan, yanlış söyleyen, maçın
heyecanı sebebiyle gülen, kıpırdayan vs. kişiler için İstiklâl Marşı’na saygısızlık
yapıyorlar, diyecek miyiz, demeli miyiz? Yukarıda işaret ettiğimiz gibi İstiklâl
Marşı’nın kelime olarak tahrif edildiği ile ilgili iddia; şiirin üslubu, şahitler,
vesikalandırma, Âkif ’in kişiliği gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda
gayet zayıf kalıyor. Ancak kelime merkezli olmasa da İstiklâl Marşı’nın mana,
muhteva ve bütünlük bakımından tahrif edildiğini söyleyemeyiz miyiz? İstiklâl Marşı denilince ders kitaplarında, devlet duvarlarında, dairelerde her ne
kadar on kıta gösterilse iki kıtası bestelendiği ve söylendiği için resmî söylem
marşın bütününü ve marşa hâkim olan diğer değerleri ıskalamakta değiller
midir? Hatta tahrif iddiasını doğrularcasına; resmî yayınlarda, basın yayın or510
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ganlarında ve resmî söylemlerde/söylevlerde marştaki “ırk” kavramı ve o ırka
ebediyen izmihlalin olmaması; Türklük, Türk milliyetçiliği olarak bile değil;
ulusçuluk, tek parti zihniyeti ile şekillenen ulus devletin ve CHP ilkelerinin
ebediyen yaşatılması olarak ele alınmakta, yorumlanmakta ve marş bu iddiaya
alet edilmekte değil midir?
İstiklâl Marşı’nın bu şekilde uğratıldığı mana ve muhteva kaybının sebebi, resmî
söylemin kendini iki kıta ile sınırlaması, diğer kıtalara dönüp bakmamasıdır. Acaba İstiklâl Marşı’nın ulus devletin kutsalları arasında olması ve üstelik bunun muhtevaya rağmen yapılması, yapılmak istenmesinde Selahaddin Eş, Hüsnü Aktaş tamamen, yüzde yüz
haksız mı? Bugün geldiğimiz noktada tamamen şekilciliğe, törenciliğe indirgenen ve bu
indirgemeden bir darbe çıkaran uygulamalara bakarak bu soruya gönül rahatlığı ile “evet
haksızlar” diyemiyoruz.
İstiklâl Marşı’na saygı denilince ne anlamalıyız? Sadece bestelenmiş dörtlükleri
ile yetinilen, sınırlandırılan İstiklâl Marşı’nın geri kalan kıtaları, o kıtaların anlaşılması,
memleketin istikbali ile irtibatının kurulması gibi bir sorumluluk bu tür şekilci saygıların altında kaybolup gitmeli mi? En önemlisi milletin kalbinde, zihninde, dilinde taht
kuran ve bu zamana kadar yapılan bütün saldırılara göğüs gerip ayakta durmayı başaran,
millî mutabakat metni hâline gelen İstiklâl Marşı’nın gölgesine sığınan ideolojik devlet
aygıtının ve zihniyetinin devamına göz yummalı mıyız? Milletin koruma altına aldığı
İstiklâl Marşı’nın (çünkü İstiklâl Marşı da milleti koruyor) korunmaya ihtiyacı yoktur ve
fakat CHP’nin altı oklu ideolojik devlet yapısının korunmaya ihtiyacı vardır. Çünkü bu
ülkede darbe ancak o maddelere istinat edilerek yapılabilir. İstiklâl Marşı böyle bir devlet
yapısına payanda olmamalıdır; kağıt üzerinde “değiştirilemez” maddesinin kaldırılması
pahasına bunu düşünmeliyiz ve sağlıklı bir cevaba ulaşmalıyız.
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Not: YÖK hazırladığı raporda Sayın Dinçer’in intihal yapmadığı gerçeğini tespit etmiş ve bu
hususu rapora bağlamış, “üniversitede çalışamaz” cezasını kaldırmıştır. Basında geçtiği gibi profesörlük de geri alınmamıştır.
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Giriş
Türk millî edebiyatının önde gelen isimlerinden Mehmed Âkif Ersoy, yaşadığı dönem itibarıyla Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerine tanıklık eder.
Eserlerinde başlıca devletin düştüğü zor durumdan ve halkın içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkabileceği konusunda dertlenen içli bir insandır. Edebî
yaratıcılıkla uğraştığı yıllarda millet yokluk sıkıntısı içerisindedir. İngiltere ve
Rusya başta olmak üzere Batı ve Hristiyan dünyası emperyal bir amaçla İslam
dünyasına karşı taruza geçer. Müslümanlar ise cehalet, tembellik, bölünmüş
veya bölünme sürecine girmişlerdir. Balkan ve I. Dünya Savaşları, Osmanlı
Devleti içerisinden altmış dört yeni devlet çıkartacak şekilde sonuçlanır (Yürek, 2010: 113).
Âkif, böyle bir devirde toplumu sarsmak, uyandırmak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama mücadelesine davet eder. Devlet parsel parsel bölünürken, İslam’a açıkça yapılan saldırılara kalemiyle, eserleriyle, hem de yürüttüğü
çalışmalarla göğüs gerer. Halk da perişan bir durumdayken, Âkif bütün bu
yaşananlara karşı kayıtsız kalamaz. Aydın duruşu ve entelektüel refleksiyle gelişmelere kalemiyle cevap verecektir.
Türk edebiyatına baktığımızda, çok az sayıda şair ve yazarımız, eserlerinde Türk tarihinin bu en talihsiz safhası olan Balkan faciasını işlemiştir. Balkan
bozgununun sebep ve sonuçları üzerine çığlıklar hâlinde feryat edenlerin başında Mehmed Âkif gelir.
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Mehmed Âkif, 1913 yılında kaleme aldığı Hakkın Sesleri adlı eserinde
Balkan faciasına çağdaşı olan yazarlar gibi tarihî, sosyal, politik ve ferdî açılardan bakar. Ama onlardan ayrıldığı başka bir husus vardır, o da meselenin dinî
tarafıdır. Mehmed Âkif ’in başta Türkler olmak üzere bütün İslam âleminin o
günlerde içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için gördüğü tek çare,
İslamiyet’in özüne dönülmesidir (Uğurcan, 1986: 136-137). İslam birliği ve
dayanışmasının pekiştirilmesinin ve güçlendirilmesinin sorunların altından
kalkınmasına çözüm olacağını düşünür.
Lakin daha sonra cereyan edecek olaylar ve ortaya çıkacak tablo ile Batı’nın aslında Türklerle ve Türklüğe karşı bir mücadelesi olduğu açıkça görülecektir.
Mehmed Âkif Ersoy’un Eserlerinde Balkanlar
Mehmed Âkif Ersoy’un çalışmalarına ve eserlerine o dönem toplumunun
birçok diğer hususiyetleri olduğu gibi Balkanların durumu da yansımaktadır.
Rumeli’nin bir günde elimizden nasıl çıktığı acı ve isyankâr bir terennümle
işlenir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Âkif, çalışmaları ve eserleri değişik yönleriyle irdelenmiş, lâkin yaptığımız taramalar sonucunda özellikle
“Mehmed Âkif Ersoy’un Eserlerinde Balkanlar” konusuna yakından mercek
tutulmadığı tespit edilmiştir. Bilim araştırmalarında ilk defa bu konunun ele
alındığı makalemizde, Mehmed Âkif ’in çalışmalarından, eserlerinden, makalelerinden ve anılarından yola çıkarak Balkanlara bakışı incelikleriyle ele alınmış, o günün Rumeli’sinin hâli ahvaline büyük şairin duygu, düşünce, tespit ve
yaklaşımı incelemeye çalışılmıştır. Bu verilerden yola çıkarak Âkif ’in eserlerinde aynı zamanda Balkan tahayyülünün ne şekilde yansıdığı analiz edilmiş,
konu değişik yönleriyle incelenmiştir.
Mehmed Âkif Ersoy’un yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun bölündüğü, 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Harbi, I. Dünya Harbi ve Millî
Mücadele Savaşlarının yaşandığı ve bunlara şahit olduğu döneme denk gelir.
Âkif ’in yaşadığı bu dönemde cereyan eden olaylar arasında birkaç siyasi
fikir iç içe ve birbirine karşı karşıyadır. Âkif, özellikle karşı çıktığı fikirlerden
birisi milliyetçilik düşüncesidir. Ona göre Osmanlı Devleti’nin Balkan Harbi,
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Arnavutluk İsyanları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde yaşadığı üzücü gelişmelerin “kavmiyetçilik” düşüncesi ile ilgilidir. İkinci önemli
neden ise fırkacılık mücadelesidir. Mehmed Âkif milliyetçilik ve fırkacılık düşüncelerinin yıkıcı etkisine karşılık tamamen vatan, birlik beraberlik ve millet
menfaatini önceleyen siyasal bir anlayış benimser (Göçer, 2017: 356).
Âkif ’in, birlik ve beraberlik doğrultusunda yaptığı toplam dokuz tane vaazı bulunmaktadır. Bu vaazlarının birincisi İttihat ve Terakkinin Şehzadebaşı
kulübünde şifahi bir konuşma olarak icra edilmiştir. Diğer sekiz vaazı, İstanbul’un üç büyük camii olan Beyazıt, Fatih ve Süleymaniye’de, birisi Balıkesir
Zağanos Paşa Camii’nde, dördü ise Kastamonu’da Nasrullah Camii’nde ve şehrin diğer ilçelerinde verilen vaazlardır. Bu vaazların sekiz tanesi kaydedilmiş
ve Sebîlürreşâd dergisinde “Hutbe ve Mevâiz” başlığıyla yayımlanmıştır.
Âkif, dönemin güncel sosyal temalarına değinmek için şiirlerini bir araç
olarak kullanır. Safahat adlı eserine baktığımız zaman Osmanlı-Türk tarihinin
çok önemli bir anını şiirleriyle resmeder. Balkan Harbi başlayınca camilerde
verdiği vaazlar ile ülkeyi savunmaya, Millî Mücadele’ye katılmaya, destek vermeye teşvik etmiş ve halkı millî birlik içerisinde olmaya davet etmiştir.
Safahat’ı Balkan Harbi sırasında yazar. Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi,
Çanakkale Zaferi, ardından Millî Mücadele, bütün dramatik safhalarıyla yaşanan büyük acılar en derin ifadesini hiç şüphesiz Mehmed Âkif ’in Safahat’ında bulmuştur. O, vatansever bir aydın olarak, doğduğu toprakların kaybından
duyduğu derin acıyı bütün samimiyetiyle mısralara dökmüştür. Balkan trajedisi, Mehmed Âkif olmasaydı, edebiyatımıza hemen hiç yansımamış olacaktı!
Bu açıdan Safahat, Osmanlı’nın çöküşü sırasında, günü gününe yazılmış ve
tarihe düşülmüş benzersiz notlardan oluşur (Ayvazoğlu, 1998).
Balkan Savaşı çıkınca Âkif, orduya cesaret ve moral vermek için Cenk
Şarkısı/Marşı’yla seslenir:
“Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola:
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gazâ her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
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“Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit:
“Durma git evlâdım, uğurlar ola.
“Durma git evlâdım, açıktır yolun…
Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun
Uğurun açık olsun, uğurlar ola.
“Yerleri yırtan sel olup taşmalı!
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git evladım, uğurlar ola.
“Yükselerek kuş gibi Balkanlara,
Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a:
Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara!
Git de gel evlâdım… uğurlar ola.
“Düşmana çiğnetme bu toprakları;
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları!
Kahraman evlâdım, uğurlar ola.
“Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri?
Sevgili ecdâdının en son yeri.
Bir sıla isterdin a çoktan beri
Şimdi tamam vakti… uğurlar ola
“Balkan’ın üstünde sızan her pınar
Bir yaradır, durmadan içden kanar!
Hangi taşın kalbini deşsen: mezar!” (Âkif, 2007: 556)
Şiirde görüldüğü üzere Âkif ’e göre Balkanlar sevgili ecdadımızın yattığı
en son yerdir. O diyarda sızan her pınar bir yara, durmadan içeriden kanar
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ve hangi ülkenin kalbini deşsen hepsi atalarımızın şehit olarak yattığı birer
mezardır. O yüzden askerimizin Balkanları müdafaa etmeleri atalarımıza olan
bir vefa borcudur.
Eşref Edip’e göre Hakkın Sesleri’ndeki bu manzumeler Mehmed Âkif ’i tanınmasına ve şöhretinin artmasına vesile olmuştur:
“Onun şöhretini artıran, milletin bütün tabakalarına onun sesini duyuran, ruhlarda derin incizâb ve heyecanlar husûle getiren, bilhassa
Balkan Harbi şiirleridir. O acı ve ıztıraplı hadiseler karşısında onun
feryatları bütün gönüllerde müthiş fırtınalar vücuda getirdi. O elemli
kara günlerde yalnız onun şiirleri, feryatları dalga dalga memleketin
dört köşesine yayıldı. O acı günlerin ızdırabıyla inleyen hiçbir fert yoktu ki onun göçmüş milletlerin izmihlâl destanları karşısında müteessir
olmasın. Onun heyecanlı sesleri, yalnız matbuat sahifelerinde değil,
cami kürsülerinde de geniş halk tabaklarının gönüllerini heyecana veriyordu… O, işte hep böyle coşkun feryatlarla, heyecanlı hitaplarla o
faciaların matemini terennüm eyledi; gelecek nesillere o kanlı günlerin
elîm hatıralarını nakletti…” (Fergan, 1955: 165-166).
Hazin bir şekilde sonuçlanan, Bulgaristan’ın 29 Eylül 1913’te Osmanlı
Devleti ile “İstanbul Anlaşması”na imza koymasıyla Balkan Savaşları sona ermiş, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ Osmanlı’dan büyük araziler ve nüfus kazanmışlardı. Bu savaş başta Rumeli Türklüğü’nü ve Osmanlı’yı
sevenlerin hafızasında silinmez çok acı izler bırakmış ve bu “bozgunluk” ile
ifade edilmiştir.
Âkif, bu acıyı bu bozguna sebep olan İttihatçıları Hakkın Sesleri’ndeki
mısralarında şöyle dile getirecekti:
“Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk
Bak, nasıl doğranıyor?.. Kalk baba, kabrinden kalk.
Dedemin sürdüğü, can verdiği toprak gitti…
Öyle bir gitti ki, hem, bir daha gelmez ebedî!..”
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Bu dizelerde Âkif sadece İttihatçıları değil, üç milyon halkı boynuna alan
Arnavut isyancıları da beyinsiz olarak nitelendirir. Çünkü onlar arasında da
ayrılıkçı tutum izleyenler bu durumdan sorumludur. Ki “bir daha gelmez ebedî” dediği ata toprakları bir daha Osmanlı-Türk topraklarından kopmuş ve
geri dâhil olması gerçekleşmemiştir.
Safahat’ın bir başka yerinde ise Balkan Harbi’ni bir yangın, bu yangına sebep olanları da “beş altı sefîl” olarak nitelendirir.1 Çünkü söz konusu savaşlara
sebep olanlar hürriyet gerekçesi ardınadaki bölücü emelleri fark edememişler,
koskocaman bir imparatorluğun çökmesine sebep olmuşlardır.
“İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan yurtları!...”
şeklindeki Neml suresinin 52. ayetinden ilham alan ikinci manzumesinde
Mehmed Âkif, Balkanları artık İslam’ın çiğnenmiş bir diyarı olarak görür ve
öyle resmeder (Öztürkçü, 2011: 48). Fırkacılık çatısı altında şahsi menfat güderken değişik yolsuzluklara başvuranların akıbeti yurtlarının ıssız ve sahipsiz
kalmasıdır.
İslam Birliği’ni kendisine mefkûre edinmiş olan Mehmed Âkif, “Milletinin hüsran uyandıran düşüşünü, en çok Hakkın Sesleri ile ayıplamıştır” (Nazif,
1971: 73).
Bu kanlı bozgunun neticesini, en acı şekilde Rumeli’deki Müslüman halk
ödemiştir. Âkif ’e göre bu savaş sonunda öldürülen Türklerin sayısı altı yüz bini
bulmaktadır. Şair onlar hakkında genellikle “masum” sıfatını kullanmaktadır.
“Kadın, ihtiyar, çocuk… Bu savunmasız insanlar korkunç şekilde boğazlanmış, süngülenmiş, yakılmış, parçalanmış, ismetleri çiğnenmiş, açlıktan öldürülmüştür. Bu insanların kabahatleri, Müslüman olmak ve yenilmiş bir millete
mensup olmaktır! Bu vahşet aslında Avrupa’nın Müslüman kanı dökmekten
zevk alan tabiatının bir tezahürüdür. Balkan Savaşı’na bu zaviyeden bakan
Âkif, sorumlu bir aydın şuuruyla hareket eder. O, Balkan Harbi’nden çıkarılması gereken birtakım dersler olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu yüzden Mehmed Âkif, Hakkın Sesleri’nde Balkan Harbi’nin sosyal ve siyasî havasını realist
ve sorumlu bir aydın bir bakış açısıyla eleştirdiği manzumelerinde, meselele-

1

Siz, ey bu yangını ihzâr eden beş altı sefîl / Ki ettiniz bizi Hırvat’la Sırb’a karşı rezîl!
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ri sadece sergilemekle kalmamış, çözüm bulmaya da çalışmıştır” (Öztürkçü,
2011: 49).
Aynı realist bakışı ve Âkif ’in resmettiği Balkan Faciası’nın bir diğer resmini de Balkan yakasında bir tek Sırp gazeteci Dimitriye Tusoviç’in anılarında
bulmak mümkün olmuştur.
Mehmed Âkif, Balkan Savaşından sonra Müslüman halkın yaşadığı zulmü ve ıstırabı eserlerinde sık sık dile getirerek Müslüman nüfusun bu faciadan
ders almalarını istiyordu. Balkan savaşı sırasında halkı uyandırmak ve orduya yardım sağlamak amacıyla kurulan “Müdafaa-i Millîye Cemiyeti”nin İrşad
Heyeti üyesi olarak değişik camilerde vaazlar vermiş ve bu vaazları gazetelerde
yayınlanmıştı (Düzdağ, 1988: 186).
Mehmed Âkif ’in verdiği vaazlardan birisi “Irkçılığı, Particiliği Bırak: Savaş
Var! Düşman Beş Saatlik Mesafede…” başlığını taşımaktaydı.2 (Ersoy, 1913)
Mehmed Âkif birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan bir vaaz vermiş, bu
vaazda “İslam’ın tayin etmiş olduğu ibadat ile ahkâm, fertler arasında ittihadı
temin içindir. Böyle iken maalesef görüyoruz ki: Müslümanlar kadar tefrika
içinde kalmış; teşettüt içinde bunalmış başka bir millet yok!”3 (Ersoy, 1913)
diyerek, birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine dikkati çekmiş, bu hususta particilik kavgalarının bir yana bırakılması gerektiğini vurgulamıştır.
Âkif, İttihat ve Terakki’nin aktif bir üyesi olarak değil, vatanını, milletini,
devletini seven bir aydın olarak duruş sergilemiş, parti çekişmelerine taraf olmamış, daima birleştirici olmuş; şiir, yazı ve vaazlarında birlik fikrini ısrarla
işlemiştir (Yetiş, 2006: 65).
Özellikle Balkan Harbi’nden sonra toplumda ağırlık kazanan milliyetçilik
düşüncesine karşı gelerek, bu konuda toplumun düşüncelerini benimsemediğini ortaya koymuş ve arada din bağı olmadan yaşayamayacağımızı dile getirmiştir (Düzdağ, 1988: 189). Bu düşünceyi bir şiirinde şöyle ifade etmiştir:

2
3

Mehmed Âkif’in 7 Şubat 1913 tarihinde yapmış olduğu Fatih Camii Vaazı, Sebilürreşad Dergisi’nin 13
Şubat 1913 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.
Mehmed Âkif’in Sebilürreşad Dergisinin 13 Şubat 1913 tarihli nüshasında yayınlanan 7 Şubat 1913
tarihli Fatih Camii Vaazinden.
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Birbirinden sonra müteferrik bu kadar akvamı
Aynı milletin altında tutan İslam’ı
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir
Bunu bir lahza unutmak ebedi heybettir…
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!4
Âkif, bu gayesine ulaşamadan başlayan I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin aynı durumda kalmaması için elinden gelen çabayı göstermiş ve imparatorluk nasıl kurutulur fikri için İttihad-ı İslam fikrini bir çözüm olarak
görmüştür (Çarkçı, 2020: 15-29).
Zor durumda kalan Osmanlı Devleti’nin cephe gerilemesinden faydalanan Arnavutlar da Balkanlarda bağımsızlığını son kazanan millet olur. Âkif,
bu meselede Arnavutlar herkese ibret olacakken, onların bu davranışına anlam veremez. Particiliğin ve kavmiyetçiliğin milleti perişanlığa sürükleyeceğini kendisinden örnek göstererek verir:
Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum...
Başka bir şey diyemem... İşte perîşan yurdum!... (Safahât, 184)
Balkanları kaybetmenin diğer başlıca sebeplerini; Müslümanların İslam
dinini gerektiği gibi anlayamamış ve yaşayamamış olması, fikrikavmiyet, tefrika ve particilik, cehalet, ümitsizlik, bin yılık haçlı kini olarak sıralar. Bütün bu
yaşananlardan da ders çıkarılmasını ister:
Olmaz ya…Tabi’i…Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse, “cehalet” denilen yüz karasından,
Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet.
Kâfi mi değil yoksa, bu son ders-i felâket?
Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen:
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!
4

Safahat’ın Süleymaniye Kürsüsünden bölümünde yer almaktadır. s. 168
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“Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir:
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!
Zira, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz;
Zira, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz! (Ersoy, 2011: 171).
Âkif, felaketle sonuçlanan bu yıkımdan Osmanlı milletinin kendine gelerek ders çıkartmasını isterken, yaşanacak yeni bir sarsınıtının ölümle sonuçlanabileceğini ve bir daha bu uykudan uyanılamayacağını vurgular.
Balkan mezalimi dehşet sürgünlere de sahne olur. Belgrat, Niş, Leskovac,
Vranye gibi şehir ve köyler Arnavutlardan boşaltılır ve onların yerine Sırp ve
Karadağlılar yerleştirilir. Oradan kaçan Arnavutlar, bir kısmı Kosova, Makedonya ve Arnavutluk, bir kısmı ise Türkiye’ye göç ederler. Bunu Âkif şu iki
cümle ile açıklar:
O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği!
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vadiyi! (Ersoy, 2007:190)
Öte yandan 1878 yılında Arnavutların Osmanlı’dan Rumeli’de dört vilayeti birleştirerek başında bir Arnavut valinin bulunacağı Arnavut vilayeti talep etmeleri ve bu talepten doğan ayrılıkçı hareketleri avantaja dönüştürmeye
çalışan Sırp ve Karadağ orduları Arnavutluk’u kuşatır. Kosova işgal altındadır.
Sırp ve Karadağ orduları Kosova’da, Karadağ’da, Sırbistan’da ve Makedonya’da
Türk, Arnavut, Boşnak ayırt etmeksizin Müslüman halk üzerinde katliamlar
yaparken, Âkif baba topraklarında yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamaz.
Bu dramı şiirlerinde şöyle resmeder:
“Kalk, baba, mezarından kalk!
Diriler koşmadı yardımına, sen bari yetiş
Arnavutluk yanıyor...
Hem bu sefer pek müthiş!” (Ersoy, 2007:189)
Âkif, sadece Osmanlı Devleti yöneticilerine değil, Balkan Savaşı faciası
devam ederken, aynı Balkanlardaki en önemli Müslüman unsurlardan biri
olan Arnavutların ve Arnavut yöneticilerin de bölücülük girdabına sürüklen521
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meleri, başlarındaki “Başkim”ci liderlere uyup ayrılık, gayrılık davasına kalkışmaları, Osmanlı’ya isyan ederek 28 Kasım 1912’de bağımsızlıklarını ilan etmeleri Mehmed Âkif ’i çok üzmüş ve derinden sarsmıştı. Âkif, bu ayrılığın onlara
felaketten başka bir şey getirmeyeceğini çok iyi biliyor ve görüyordu.
Gerçi çok geçmeden bu gerçeği Arnavutlar da anladı. Lakin çoktan iş işten
geçmişti. Arnavutça birlik anlamına gelen “Başkim”ciler ne bütün Arnavutları bir araya getirebildiler ne de bağımsızlıklarını koruyabildiler. Bağımsızlık
ilan ettikleri toprakları iki yıl geçmeden, I. Dünya Savaşı sırasında önce komşu
devletler tarafından, daha sonra da yedi ayrı ülkenin orduları tarafından işgal ve yağma edildi. Arnavutluk toprakları Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve
Yunanistan tarafından parçalandı. Arnavut hemşehrilerinin, ayrılık gayrlık ve
bölücülük fitnesi yüzünden, başlarına gelen ibretlik olayları Âkif şiirlerinde
bütün detaylarıyla anlatırken, Osmanlı tebaasındaki diğer milletleri oluşturan
diğer unsurların da bundan gereken dersleri çıkarmalarını istiyordu:
“Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu:
Ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu.
O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği!
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vadiyi!
Tanıdık çehre arandım... O, meğer hiç yokmuş...
Yalnız bir kuru çöl var ki, ne sorsan: Suskun!
Tanıdık çehre de yok, hiç birinin eseri de yok;
Yakılan bunca hayatın, hani, cesetleri de yok!
Yoklasan külleri, altından, eminim, ancak,
Kömür olmuş iki üç parça kemiktir çıkacak!
Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın,
Olacak mıydı feda hırsına üç kaltabanın?
Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti...
Hem de bir daha sonsuza dek gelmeyecek şekilde gitti!
Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba?
“Meşhed”in beynine haç saplanacak mıydı baba!
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Ne felaket: Mescidler ahıra dönüversin,
Hırvat’ın askerî çıkıp üstünde hora tepsin!
Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri...
Yer yarılmış, yere geçmiş şehit türbeleri!” (Ersoy, 2007:189)
Mehmed Âkif Ersoy’un bu dizeleri Balkan Savaşı’ndan sonra küle dönüşen Balkanların ne hâle geldiğini en iyi şekilde gözler önüne serer. Yanan vadide tek bir ceset dahi bulmak mümkün değilken, baba ve annesine öz vatanlarının üç kaltabanın hırsına feda olacak mıydı diye sorgular. Dedesinin sürdüğü
topraklar elden gitmiş, Sultan Murad Türbesi’nin tepesine haç geçirilmiş, mescitler ahıra dönüştürülmüş, Hırvat askerleri çıkıp şehit türbeleri üzerinde hora
tepmektedir.
Osmanlı Devleti’ni Balkanların dışında bırakan Berlin Antlaşması (1878)
bu topraklar üzerindeki paylaşım mücadelesini durdurmaya yetmez. Bu durumu fark eden Mehmed Âkif Ersoy, Balkan Müslümanlarının etnik milliyetçilikle uğraşmalarını tavsiye etmez, aynı zamanda Arnavutlara da İslam Birliği
ile mensup oldukları tebaaya sadık kalmalarını ister. Balkanlardaki Arnavutlar
aralarındaki birlikleri de koruyamayarak gayrimüslimlere karşı rezil olmuş,
onların himayesi altında kalmışlardır. Onlara aralarındaki bu ayrılıkçı eğilimden vazgeçmelerini, Arnavut önderlerinin ayrılıkçı politikalarını, izlediği
yolları sert bir dille eleştirir. Arnavutların başına gelen bu hadiselerin de Anadolu’da ve İslam diyarlarındaki diğer tebaaya ders olmasını şöyle ister:
“Hani, millîyyetin İslam idi ... Kavmiyyet ne!
Sanlıp sımsıkı dursaydın a millîyyetine.
“Arnavutluk” ne demek? Var mı Şeriat’te yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri.
Arabın Türke; Lazın Çerkese, yilhud Kürde;
Acemin Çinliye rüchiinı mı varmış? Nerde!
Müslümanlık’ta “anasır” mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyyeti tel’in ediyor Peygamber.
En büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın;
Adı batsın onu İslam’a sokan kaltabanını
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Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel,
Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel?
Artık ey millet-i merhG.me, sabah oldu uyan!
Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?
Ne Araplık, ne de Türklük kalacak, aç gözünü!
Dinle Peygamber-i Zişan ‘ın İlahi sözünü.
Türk Arabsız yaşamaz. Kim ki “yaşar” der, delidir!
Arabın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir.
Veriniz başbaşa... Zira sonu büsran-ı mübin:
Ne Hilafet kalıyor ortada billâhi, ne din!
“Medeniyyet!” size çoktan beridir diş biliyor;
Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor,
Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ,
Ne bu şûride siyaset, ne bu fasid da’va?
Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz...
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!
Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum...
Başka bir şey diyemem... İşte perişan yurdum!... (Ersoy, 2007: 192-193).
Mehmed Âkif şiirlerinde, Balkanlı bütün Müslümanlara ve Arnavutlara
karşı yapılan soykırım, yerlerinden sürme, adaletsizlikleri cesurca dile getirir.
Arnavut aydınlar tarafından yapılan yanlışları eleştirir. Âkif için Kosova, dedesi ve babasının doğduğu ata topraklarıydı. Sultan Murad’ın şehit düştüğü
bu toprakların onun için hem manevi hem de aziz hatırası vardı. Müslüman
Kosova topraklarının da elden çıkması Âkif için büyük bir hüsrandır:
“...Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova...
Sen misin, yoksa hayalin mi? Vefasız Kosova!
Hani binlerce kıvanç verici hâdiseydi senin her adımın?
Hani koynunda yarıp geçtiği yol Yıldırım’ın? Hani asker?
Hani kalbinde yatan Şah-ı Şehid?
Ah o zafer kurbanı nerde bugün?
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Nerde o bayram? Söyle, Meşhed, öpeyim secde edip toprağını:
Yok mudur sende Murad’ın iki üç damla kanı?
Ah Meşhed! O ne? Üstündeki meyhane midir?
Görmüyorum, kandilin nerede?
Şu kadeh midir? Ya içinde yatan şapkalı sarhoşlar kim?
Yoksa yanlış mı? Hayır, söyleme, bildim...
Bildim! Basacak mıydı, fakat, göğsüne Sırp’ın çarığı?
Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı,
Silecek miydi en alçak askerîn çizmesini?
Dürtecek miydi geçen, leş gibi her parçasını?
Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene,
Niye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne?
Nedir uzakta numayan olan su ıssız ova?
Ki pek hazin duruyor?
-Bilmiyor musun? Kosova!
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var:
Bırakmamış ki taş üstünde taş, kuduz canavar!
Yol uğratıp da bu sahradan önce geçmişsen,
Görür müsün bakalım, bir nişane geçmişten?
Ne olmuş onca mefahir? Ne olmuş onca diyar?
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen asar?
O Yıldırım gibi sahib-kıranların, ebedi
Sada-yı kahri fezasında çınlayan vadi,
Bir inkılab ile, ya Rab, nasıl harab olmuş?
Ki çırpınıp duruyor her taşında bin baykuş!
Murad-ı Evvel’i koynunda saklayan toprak,
Kimin ayakları altında inliyor, hele bak!
Kimin elinde bıraktık kimin emanetini!
O padişah-i şehidin huzur-i heybetini
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Sonunda çiğneyecek miydi Sırb’ın orduları,
İçip içip gelerek önlerinde bandoları?
Sen, ey şehid muayyam ki ruh feyyazın...” (Ersoy, 2007: 190, 271-272)
Balkanlar söz konusu olunca, Müslüman çoğunluk nüfuslu Arnavutluk
ve Kosova’nın Âkif ’te önemli bir yeri vardı. Tanınmaz hâle gelen Kosova için
duyduğu acı hüzünlüdür. Çünkü Balkan soykırımından sonra Kosova Ovası
hazin ve kendisini tanımayacak kadar perişandır:
“- Nedir uzakta nümayan olan şu ıssız ova,
Ki pek hazin duruyor?
-Bilmiyor musun? Kosova!
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var:
Bırakmamış ki taş üstünde taş, kuduz canavar!
Yol uğratıp da bu salıradan önce geçmişsen;
Görür müsün, bakalım, bir nişane geçmişten?
Ne olmuş onca mefahir? Ne olmuş onca diyar?
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen asar!
O, Yıldırım gibi sahib kıranların, ebedi
Sada-yı kahrı fezasında çınlayan vadi,
Bir inkılab ile, ya Rab, nasıl harab olmuş?
Ki çırpınıp duruyor her taşında bin baykuş!
Murad-ı Evvel’i koynunda saklayan toprak,
Kimin ayakları altında inliyor hele bak!
Kimin elinde bıraktık.... Kimin emanetini!
O Padişah-ı Şehid’in huzur-i heybetini,
Sonunda çiğneyecek miydi Sırb’ın orduları,
içip içip gelerek önlerinde bandoları?
Sen, ey Şehid-i muazzam ki ruhi feyyazın
Duyar, neler çekiyor yerde kalmış enkazın!
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o ruhtan bize bir nefha olsun indiriver...
Ki başka türlü uyanmaz bu gördüğün ölüler!..
-Nedir şu karşıda birçok karaltılar yürüyor?
- Muzaffer ordu ahaliyi şimdi öldürüyor.
Nüfus-i müslime çokmuş da gayr-ı müslimeden,
İdare müşkil olurmuş tevazün eylemeden.
Demek tevazün içindir bu müslüman kesmek;
O hasıl oldu mu artık adam kesilmeyecek!
Tevazün olmadı besbelli: Her taraf yanıyor;
Odun kıyar gibi binlerce sine doğranıyor!
Ne reng-i muzlime girmiş o yemyeşil Kosova!
Şimale doğru bütün Pirzerin, İpek, Yakova,
Feza-yı mahşere dönmüş gıriv-i matemden....
Hem öyle arsa-i mahşer ki: Yok şefa’at eden!
Ne bir yaşındaki ma’sum için beşikte hayat;
Ne seksenindeki mazlum için eşikte necat;
O, baltatarla kesiktir; bu, süngülerle delik...
Öbek öbek duruyor pıhtı pıhtı kanla kemik.
Bütün yıkılmış ocak, başka şey değil görünen;
Yüz elli bin bu kadar hanümanı buldu sönen!
Siz, ey bu yangını ihzar eden beş altı sefil,
Ki ettiniz bizi Hırvat’la Sırb’a karşı rezil!
Neden Halife’ye Kur’an’la bağlı Arnavud’u
Ayırdınız da harab ettiniz bütün yurdu?
Nasılmış, anlayınız iddia-yı kavmiyyet?
Ne yolda mahvoluyormuş bakın ki bir millet!
Siz, ey bu zehri en evvel kusan beyinsizler
Kaçıp da kurtuluruz sandınız ... Fakat, ne gezer!
Bugün belanızı bulmuş değilseniz, mutlak,
Yarınki saikalar beyninizde patlayacak!
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Şişip şişip gidiyorsun, değil mi, ey Vardar?
Ya boğduğun kadının, erkeğin hesabı mı var!
Mezar olmuş iken bunca na’ş-ı mevvacın,
Cenaze yutmaya hala mı doymaz emvacın?
Ne oldu yadına her gün hutfir eden o nukuş?
Nedir bu göğsüne çökmüş sevad-ı cuşacuş?
Neden kısıldı muhitinde çağlayan nagamat?
Bir aşina sesi duysaydım ölmeden ... Heyhat!
O kanlı canlı yiğitler ki: Zıll-i bidarı,
Koşar gezerdi senin duş-i imtinanında;
O anlı şanlı gelinler ki: Nur-i didarı,
Uyurdu naz ile aguş-i mihribanında;
O kahraman babalar, anneler ki: Sahilini
Dönerdi, her biri evladının tutup elini...
O gölgelerle beraber birer hayal-i tebah,
Birer hayal-i defin oldu şimdi ... Öyle mi? Ah!
Selanik’in, Siroz’un, bak, o namdar ovası,
Kimin elinde bugün, hangi haydudun yuvası?
Zemini öyle boyanmış ki, hun-i İslam’a:
Kızıl kesafeti çökmüş cebin-i eyyama!
Kızıl ufukların altında kıpkızıl yer yer...
Kızardı, baksana, dağlar, kızardı vadiler;
Kızardı çehre-i dünya; kızardı ruy-i sema;
Fakat şu mavili bayrak kızarmıyar hala!
Onun salındığı yerlerde bir kızıl tufan,
Ne can bıraktı, ne iman, ne boğmadık vicdan!
Minareler serilip hake, sustu ma’bedler;
Yıkıldı medreseler; dümdüz oldu merkadler.
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Mesacidin çoğu meydanda yok, kalanlar ise,
Ya gördüğün gibi meybanedir, ya bir kilise.
Şehirde evlere baskın; kazada katl-i nüfus;
Kurada kalmadı telvis olunmadık namus!
Yapan da kim? Adı Osmanlı, ruhu Yunanlı,
Bu işde en mütehassıs bölük bölük kanlı!
“Mukaddes ordu”yu te ‘yid eden bu azgınlar
Saçıp savurdular etrafa öyle yangınlar:
Ki uğradıklan yerlerde tütmüyor bir ocak...
Kıyam-ı haşre kadar, belki tütmeyip duracak!
Adım başında şekavet, adım başında kıtal;
Şena’atin ne kadar kanlı şekli varsa: Helal!
Şu, haç kazılmak için alnı parça parça olan;
Şu, vaftiz etmek için buzlu gölde dondurolan
Zavallılarla soğuklarda titreşen eytam;
Şu, süngülerle aranmış delik deşik erham;
Şu, na’şı kanlı çanklarla çiğnenen kızlar;
Şu, hanedam sönenler; şu hanümansızlar;
Şu, ümmehat-ı perişan; şu derbeder evlad;
Şu, saç yolan ninecikler; şu inleyen ecdad;
Şu, bombalarla çöken kubbeler derunundan,
Kemik sütunları halinde fışkıran ecsad;
Şu kül yığınları altında saklı gövdeleri
Tavaf eden, o yürekler dayanmayan feryad (Ersoy, 2007: 271-275)
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Sonuç
Sonuç olarak, Âkif ’in eserlerinde önemli bir yeri kapsayan Balkanlar, o
dönemin siyasi ve toplumsal koşullarıyla beraber yer yer bölgedeki durumun
tasviri, bu duruma Âkif ’in siyasi fikirlerini içeren çözüm önerileri, Balkan
sorununa çözüm bulamayan yöneticilere ve yöredeki halkların ayrılıkçı hareketlere isyanı ve sitemini, bu yaşananların neticelerinin Anadolu insanı ve
İslam dünyasına ibret olması bakımından didaktik bir yaklaşımla ele alır. Balkanların elimizden çıkmasına büyük bir hüsran ve acı duyar, yaşananları bir
türlü kabullenemez, büyük bozgun ve kayıpla hayal kırıklığına uğrar. Lakin
içli insan Âkif, bu hüsranla içine kapanıp kalmaz, Rumeli’nin Osmanlı idaresinden çıkmasının sebeplerini en ince ayrıntılarıyla irdeleyerek kafa yorar, yaşananların sebeplerini tespit eder, onlardan ders çıkartır. Devlet ve toplum en
zor dönemlerini yaşarken bile onun bu davranışı kaybın ortasında dahi kurtuluşun arayışçısı, fikir adamı, çaresizlikler içerisinde çare ve yol gösteren aydını,
büyük bir dava insanı olarak karşımıza çıkar. Öyle ki Âkif Balkanlar’daki bu
durumu sadece bir şair olarak tasvir etmekle kalmaz, tenkid, tespit ve çözüm
yollarına da baş vurarak aynı zamanda bir siyasetçi, düşünür ve bir toplumcu
olarak karşımızdadır. İstanbul’da dünyaya gelse de baba ve ata topraklarının
basiretsiz bir şekilde devletin elinden kaybını, Arnavut soydaşlarının kavmiyetçi taleplerle devlete sırt çevirmelerini ve beş yüz yıllık aziz tarihin hatırasını
yaşatan topraklara gayrimüslimlerin işkence yaparak ayak basmasını kabullenememiştir. Eserleri bunun en iyi göstergesidir. Onun memleketine ve ideallerine sımsıkı bağlı kalışı, yüz yıl sonra dahi Kosova ve Rumeli’deki soydaşları
tarafından da unutulmamış, üstad önemli yıl dönümlerinde rahmet ve minnetle anılmış, anılmaya devam etmektedir.
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Giriş
İstiklâl Marşı ve Kur’an şairi Mehmed Âkif Ersoy’un hayatı ve Safahat’taki
şiirleri; İman, ümit, say, hak, sabır ve zaman kavramları Asr suresi özelinde tetkik edilmiştir. Mehmed Âkif Ersoy (20 Aralık 1873-27 Aralık 1936), Türk şair,
veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti millî marşı olan İstiklâl Marşı’nın yazarıdır. İstiklâl Marşı’nın
yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı
yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir.
II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırâtımüstakim (daha sonraki adıyla Sebîlürreşâd) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak I. TBMM’de yer almıştır.
Mehmed Âkif yaşadığı devirde revaçta olan Hegel ve Hippolyte Taine
kaynaklı yeni felsefenin “zamanın ruhu” denilen şeyin, o dönem için siyasi,
tarihî, sosyal ve edebî açıdan karamsarlığa ve yeise düşüren batı felsefesi olduğunun şuurundadır. “Mehmed Âkif ’in “zamanın ruhu”na üfürülen izmlerden
(realizm, naturalizm, empresyonizm, sembolizm, deizm, budizm ve sairizmlerden) elbette haberi vardı; fakat o, bunların mahkûmu olmadı” (Akay, 2011).
2021 yılının İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle
TBMM’ce alınan bir kararla 2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” kabul edilmiştir.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Merkezi gerek 2021 yılının “İstiklâl Marşı
Yılı” yapılması yönünde, gerekse bu yılın adına yakışır şekilde bir dizi faaliyetle
kutlanması yönünde azami gayreti göstermektedir.
Bu faaliyetler içinde “100. Yılında İstiklâl Marşı Büyük Bilgi Şöleni”nin
müstesna bir yeri olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle faydalı ve elzem olduğunu
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düşündüğüm “Mehmed Âkif Ersoy’un Asr Suresi Aydınlığında Zaman Mefhumu” isimli bu bildiri hazırlanmıştır. Burada zaman mevhumunu, Mehmed
Âkif Ersoy’un hayatı ve Safahat, Asr suresinin meal tefsirler esas alınarak incelemeye gayret edilmiştir.
Zaman Nedir?
Zamanın tarifi Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te; “a-Bir işin, bir oluşun
içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. b-Bu sürenin belirli
bir parçası. c-Şimdinin geçmiş olmasını sağlayan ve çoğunlukla dünyayı ve
varlıkları etkileyen bir güç olarak düşünülen kesintisiz hareket. d-Ölçülebilir
bir nicelik olarak düşünülen süre, vakit. Bu sürenin, belli bir olayın, bir eylemin gerçekleştiği sınırlı bölümü, an, belli bir işin alışılmış saatleri. e-Olayların
birbirini izlediği sonsuz bir ortam olarak düşünülen soyut temel kavram, zaman. g-Önceden tespit edilmiş, ya da uygun olan an, f-İçinde yaşanılan dönem,
mevsim, devir. h-Bir etkinlik, bir üretim vakti, belli bir özellik vb. belirlenen
dönem, vakit. ı-Bir kimsenin yaşadığı, bir olayın veya bazı şartların belirlediği,
ya da sözü edilen dönem, çağ, vakit. i-Bir insanın istediği gibi faydalanacağı
süre, boş vakit. k-Bir iş için tanınan süre, mühlet, miat. l-Elverişli ortam, uygun an, fırsat. m-Çağ, mevsim “Gül zamanı. Çocukluk zamanın dil bilgisi, fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman
kavramı 15. Bir insana fani dünya hayatında tanınan konaklama süresi, ömür”
olarak tanımlanmıştır (TDK Türkçe Sözlük, 2011: 2641).
Doğan Büyük Sözlük’te ise zaman, “Meydana gelen olayları sıralamaya yarayan başsız ve sonsuz mücerret kavram, vakit, hengâm…” şeklinde tanımlanmıştır (Doğan, 2020: 2521). “Benjamin Franklin; Hayatı seviyorsanız zamanı
boş geçirmeyin zaman hayatın ta kendisidir.” demiştir.
Hayatın kendisi olan zaman ve zamanın değerlendirilmesi hususu, Mehmed Âkif ’in hayatında müstesna bir yere sahip olup bunu teorik bilgi olarak
değil bizzat yaşayarak gösteriyor. Zamanı hayatının tam odak noktasına koyan
şair zamanı azami değerlendirme yönünde inançları doğrultusunda bir hayat
yaşıyor. Güne erken başlıyor, zamanını İslam prensipleri doğrultusunda sabah
ezanıyla kalkıyor, günlük faaliyetlerine başlıyor. Âdeta zamanın nabzını tutuyor, namaz vakitlerine azami titizliği gösteriyor.
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Mehmed Âkif Ersoy’un Hayatında Zaman İdrakının Kaynakları
İslam’da Zaman Kavramı

İslam’da; sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaptığımız davranışları serbest bırakan Allah buyruğunu (amr) ve iradesini (kun) bize bildiren bir zaman
anlayışı söz konusudur. Müslüman bir kelamcı için zaman devamlı bir süre
(duration) değil, ancak anlardan oluşan bir grup, bir “galaksi”dir (ve benzer
biçimde uzam değil sadece noktalar vardır). İslam için sadece an, hin, “bir göz
açıp kapama” (Lemh al-basar) vardır.
Zaman, itibari bir şeydir; onun hakiki vücudu yoktur. Zamana değer, hayatiyet ve canlılık kazandıran şey, o zaman zarfı içinde yapılan işlerdir. Zamana hakiki vücut ve kıymet kazandırma, onu değerlendirme ve insanların o
zaman içinde yapacakları işlerle doğru orantılıdır.
İbn-i Sina’ya göre zaman Aristoteles’te olduğu gibi hareketin ölçüsüdür. O,
zamanı, varlık türleri açısından dehr, sermed ve zaman olarak üç farklı şekilde
ele alırken, öncelik-sonralık ilişkisi açısından ise geçmiş, şimdi (an) ve gelecek
olmak üzere tasnif edip incelemiştir. Ona göre zaman maddi bir varlığa sahip
olmayıp kesintisiz olarak art arda gelen anların vehimde algılanması sonucu
var olmak suretiyle, vehmi bir varlığa sahiptir.
Kur’an’da Zaman Kavramı

And olsun zamana ki, insan (zamanı değerIendirme konusunda) gerçekten ziyan içindedir (Asr Suresi, 1, 2) (Altuntaş & Şahin, 2005: 601).
Allah (inkarcılara) “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” Diye sorar: Onlar “Bir
gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık, hesap tutanlara sor” derler Allah
şöyle der “Çok az bir zaman kaldınız keşke bunu (daha önce) bilmiş olsanız.”
(Müminun Suresi, 112-114; Altuntaş & Şahin, 2005: 348).
“Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir” (Mearic Suresi, 4; Yazır, 1994: 567).
“Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde yine O’na yükselir.” (Secde Suresi, 5; Altuntaş &
Şahin, 2005: 414).
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“Bir göğe bakın. Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki, biz, onu genişletmeye de malikiz.” (Zariyat Suresi, 47; Yazır, 1994: 521).
Kur’an’da zaman manasını taşıyan, “Asr” 1 defa, “Dehr” 2 defa geçmektedir. Allah’a göre ayların sayısı 12’dir (Tevbe, 6/36). Gün (yevm) kelimesi 475
defa, “gece” 117 defa, gündüz 106 defa, “saat” kelimesi 49 ve “hin” kelimesi 35
defa ayrıca “çağ” 21 defa, “yıl” 30 defa geçmektedir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de
zamanla ilgili terimler en çok son 50 sayfada tekrarlanmıştır.
Hadis-i Şeriflerde Zaman

Kıyamet günü Âdemoğlu beş şeyden hesap vermeden, Allah’ın (cc) huzurundan ayrılamaz;
1. Ömrünü ne yaparak tükettiğinden,
2. Gençliğini ne işte harcadığından,
3. Malını nereden kazandığından,
4. Malını nerelere harcadığından,
5. Öğrendiği nasıl amel ettiğinden.
-Artmak üzere olmayan azalmaktadır.
-Çalışmak ibadettir.
- İki günü eşit olan ziyandadır.
Dünya Sahnesinde Osmanlı ve Müslümanların Durumu
Mehmed Âkif Ersoy Safahat’ta birçok şiirde Osmanlı’nın ve İslam aleminin içinde bulunduğu dünya sahnesindeki hüsran yürekleri parçalayan acıklı
durumları dile getirmiştir. Müslümanların cahillik, geri kalmışlık, fakirlik ve
Batı’nın zulmü altında inleyişini bir sosyolog ve vatansever bir mütefekkir olarak tespitler yaparak problemlerin kaynağına inmeye çalışıyor. Mevcut durum
tamamen bir hüsrandır. Özellikle Batı’nın ilim fen ve teknoloji alanlarında elde
ettiği gelişmeler karşısında İslam âleminin geri kalmış olmasının nedenleri
üzerinde bir mütefekkir titizliği ile kafa yoruyor ve bu durumu mısralarına da
açıkça dile getiriyor. Safahat 1. Kitapta yer alan Tevhid yahut Feryad şiirinde ve
başka şiirlerde de dile getirmiştir
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Hüsranla iner öyle sefîl, öyle muhakkar
…
Bir sahne demek âleme pek doğrudur elbet;
Ancak görülen vak’aların hepsi hakîkat.
Hem öyle vekà yi’ ki temâşâsı hazindir,
Âheng-i tarab-sâzı bütün âh ü enindir!
Zîrâ ederek bunca sefâlet-zede feryâd;
Vâ veyl sadâsıyle dolar sîne-i eb’âd (Ersoy, 1979: 14-19)
Mehmed Âkif Ersoy’un En Önemli Hayat Düsturu “Çalışmak”
Mehmed Âkif Ersoy yeryüzü sahnesinde İslam âleminin içinde bulunduğu vahim, içler acısı durumu tespit ve tasvir ederek kalmamış yani ümitsizliğe
düşmemiş, yine Kur’an’dan aldığı ilhamla bu sıkıntılı durumdan çıkış için yapılması gerekenleri de ortaya koyarak tavsiyelerde bulunmuştur.
Bu tavsiyelerin en başında geleni çalışmaktır. Çünkü insan yalnızca çalışarak zamanını değerlendirip ilerleyebilir. Benjamin Franklin’in “Hayatı seviyorsanız zamanı boşuna geçirmeyin, çünkü zaman hayatın ta kendisidir.” sözü
Mehmed Âkif Ersoy’un hayatında âdeta müşahhaslaşmıştır. Zamanını asla boş
geçirmemiş devamlı bir şekilde çalışma ve faaliyette bulunmuştur. Yolda yürürken bile zamanı değerlendirmiş nitekim Safahat 4. Kitap Fatih Kürsüsünde
“İki Arkadaş Fatih Yolunda” ve “Vâiz Kürsüde” başlıklı iki bölümden meydana
gelir. 322 mısralık birinci bölüm, Galata Köprüsü’nde vapurdan inen iki arkadaşın, Fatih Câmii’ne kadar olan yol boyunca, konuşmalarıdır. Bu sırada pek
çok cemiyet ve kültür meselesi, nükteli ve zevkli bir üslupla dile getirilmiştir.
İkinci bölümdeki vaizin konuşması, Âkif ’in Balkan Harbi günlerinde bu
câmiin kürsüsündeki konuşmasına benzer. Önce kâinattaki ilahi nizam ele alınır; gökte ve yerde her şey çalışmaktadır. Küçük bir parçanın vazifesini yapmaması, kainatın altüst olmasına sebep olur. Netice:
“Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir
Çalış çalış ki, beka sa’y olursa hakkedilir (Ersoy, 2014: 24-25).
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Daima çalışmak! İnsanlar da aynı kanuna tâbidir. “İşte çalışkan Garp, yere
göğe hükmediyor ve işte tembel Şark miskinlik içinde... Sonunda leşini bir çukura atacaklar...” “Ecdad da böyle miydi” diyerek mazideki büyüklükleri anan
şair, milleti bu hâle getiren kötülükleri, “kader” ve “tevekkül”ün yanlış anlaşılmasına ve buna sebep olan cehâlete bağlar. Tevekkül ve kaderin Hazret-i Peygamber ve arkadaşları tarafından nasıl anlaşıldığını misallerle gösterir. Bütün
bu hâllerin sebebi cehalettir ve ilkokullar açarak, onun giderilmesine başlanmalıdır. Bu bilgisizlik yüzünden birtakım câhiller, dinde içtihada kalkışmakta,
ırkçılık taassubu yapılmakta, Müslümanlar birbirinin felaketinden habersiz,
hissiz ve yabancıların elinde esir yaşamaktadır.”
“Çalışsın, durmasın her kim ki da’vâsında insandır” (Ersoy, 1979: 146)
Safahat 4. Kitap Fatih Kürsüsünde şiirinin mısralarında Kur’an’da tekrarlanan çalış emrine rağmen Müslümanların tembelliklerine hurafe yani dinde
olmayan gerekçeler uydurmaları, tevekkül emrini de tembellikmiş gibi yanlış
anlayıp tembelliğe devam etmeleri ve sonuçta kendi tembelliklerine dinî kılıf
uydurmaları, Mehmed Âkif ’in hayat felsefesine aykırı bu durum karşısında
serzenişini açıkça görmekteyiz.
Çalış! dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya
Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini
Birer birer oku tekmil edince defterini
Bütün o işleri Rabbim görür: Vazifesidir
Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir
Çoluk, çocuk sürünürmüş sonun da aç kalarak
Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfi ne bak
Onun hazîne-i in’âmı kendi veznendir (Ersoy, 1979:268)
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Safahat’ta Zikredilen Ayetler
Mehmed Âkif Kur’an şairidir ve Safahat’taki birçok şiiri tefsir mesabesindedir. Safahat Kur’an-ı Kerim’e atfen, kitap üç yerde, Kitab-ı İlahi bir yerde,
Kitab-ı Yezdan bir yerde, Kitabullah bir yerde ve Kur’an ismi ise on dört yerde
zikredilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’den yirmi değişik sureden otuz iki adet
ayet-i kerime veya ayetlerin kısmi parçaları bulunmaktadır. Safahat’ta yer alan
ayetlerin ekseriyetinin konusunun, iman, çalışma, azim ve sabır olduğu görülmektedir. Şimdi bu ayetlerden örnekler verelim.
1. Kitap
“Durmayalım”da
“Ley se li’l-insâni illâ mâ seâ” derken Hudâ*
Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha
Davran artık kârvânın arkasından durma, koş
Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş (Ersoy, 1979: 30-31)
* Necm suresi, 39. ayetin meali: İnsan için kendi sa’yinden (çalışmasından,
emeğinden) başka bir şey yok. Meskenet: Tembellik uyuşukluk bezginlik haylazlık teseyyüp üşengeçlik.
3. Kitap
“Hakk’ın Sesleri”nde
Yûsuf suresi 87.ayetin meali: “Oğullarım! Gidiniz de Yûsuf ’la kardeşini
araştırınız, hem sakın Allah’ın inâyetinden ümîdinizi kesmeyiniz zîrâ, kâfirlerden başkası Allah’ın inâyetinden ümîdini kesmez.”
Şeklindeki meali verilerek başlanan şiirde iman, azim ve ümidi görüyoruz. Şair asla ümitsizliğe düşmüyor. Ümitsizliğe düşenlere de tepki gösteriyor.
Davranıp harekete geçmeyi açıkça teşvik edip ümitsiz bedbin bir topluluğu
ümit vererek gayrete getiremeye çalışıyor.
Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak
Dünyâda inanmam, hani, görsem de gözümle
Îmânı olan kimse gebermez bu ölümle
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Ey dipdiri meyyit! İki el bir baş içindir
Davransana Eller de senin, baş da senindir
Ye’s öyle bataktır ki: Düşer sen boğulursun
Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun (Ersoy, 1979: 209)
A’râf (7) suresi 155. ayetin bir kısmının meali; “İçimizdeki beyinsizlerin
işledikleri yüzünden, bizi helâk eder misin, Allah’ım”
Yâ Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı
Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman
Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban (Ersoy, 1979: 213)
İmanını ve ümidini muhafaza ederek idarecilerin yapmış olduğu yanlışlar
karşısında da açıkça hissiyatını dile getiriyor. Dua var, serzeniş var, ümitsizlik
asla yok.
Zümer suresi 9. ayetin bir kısmının meali: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?
Olmaz ya. Tabîî. Biri insan, biri hayvan
Öyleyse, cehâlet denilen yüz karasından
Kurtulma ya azmetmeli baştan başa millet (Ersoy, 1979: 217)
Cehalete karşı açılan bir savaş ve ümidi elden bırakmayarak kurtulmaya
azmederek topatan bir mücadele cehaletten ve hüsrandan kurtulma gayretini açıkça görmekteyiz. İşte iman ve salih amel cehaletle mücadele, hüsrandan
kurtulmak için gayret göstermek.
Âl-i İmrân suresi 110. ayetin ilk yarısının meali: Siz iyiliği emreyler, kötülükten nehy eder, Allah’a inanır olduğunuzdan, insanların hayrı için meydana
çıkarılmış en hayırlı bir milletsiniz.
Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz
Kapkaranlıkken bütün âfâkı insâniyyetin
Nûr olup fışkırmışız tâ sînesinden zulmetin (Ersoy, 1979: 221)
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Mehmed Âkif ’in hayatı tamamen İslami düsturlar istikametinde yaşanmış bir hayat bir taraftan Kur’nî bir emir “Emr-i bi’l maruf neyh-i ani’l-münker
(iyiliği emretme kötülükten sakındırma) diğer taraftan Asr Suresi’nin hüsrandan kurtulmak için vaz ettiği hakkı tavsiye düsturlarını yukarıdaki mısralarda
söylerken. Bir diğer taraftan da “Ey millet, uyan! Cehline kurban gidiyorsun!”
(Ersoy, 1979: 218) diyerek milleti uyandırmak için haykırmaktadır.
Rûm suresi 50. ayetin meali: Allah’ın âsâr-ı rahmetine bir baksana, toprağı, öldükten sonra, tekrar nasıl diriltiyor? İşte o Allah bütün ölüleri muhakkak
diriltecek, hem O her şeye kadirdir.
Çık da bir seyret bahârın cûş-i rengâ-rengini;
Nefh-i Sûr’un dinle mev câ-mevc olan âhengini! (Ersoy, 1979: 229)
Âkif tabiattaki dirilişi milletin uyanış ve dirilişine memba olsun istiyor. Bu
konuyu mısralarında dile getiriyor.
4. Kitap
Âl-i İmrân suresi 159. ayetin bir kısmının meali: Onları afvet, onlar için
mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, bir kere de karar verdin mi, Allah’a
dayan (tevekkül et).
Verip karârı da azm eyledin mi, durmayarak
Cenabıhakk’a tevekkül edip yol almaya bak (Ersoy, 1979: 272)
Karar verdikten sonra durmayarak çalışarak yol almak gerekir. Ancak fitne ve tefrikadan da korunmak gerekmektedir. Çünkü Kur’an böyle emretmekte şair de bu tehlikelere dikkatimizi çekmektedir. Fitne geldiği zaman yalnızca
zalimlerin değil binlerce masumun da kanına girer. Onun için tefrikaya karşı
birlik olmak gerekmektedir.
Haşr suresi 14. ayetin bir kısmının meali: Kendi aralarında çekişmeleri
şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri ayrı ayrıdır. Enfâl
suresi 25. ayetin bir kısmının meali: O fitneden sakının ki, aranızdan yalnız
haksızlık edenlere erimekle kalmaz.
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Diyor Kitâb-ı İlâhî, o fitneden korunun
Ki sâde sizdeki erbâb-ı zulmü istilâ
Eder de suçsuz olan kurtulur değil aslâ
Hesâb edin ne kadar bî-günâhın aktı kanı
Beş on vatansız için nâra yakmayın vatanı
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez (Ersoy, 1979: 179)
5. Kitap
Mehmed Âkif Ersoy milletin hüsrandan kurtulmasının kıstaslarının en
önemlilerinden birinin de yüksek bir ahlak sahibi olmak gerektiğini bilmekte
yüksek ahlakın kaynağının da Allah korkusu olduğunu bilmekte ve bunu mısralarında dile getirmektedir.
Âl-i İmrân suresi 102. ayetin bir kısmının meali: Ey Müslümanlar! Allah’tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkunuz.
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır
Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın
Ne irfânın kalır te’sîri kat’iyyen ne vicdânın (Ersoy, 1979: 307)
Bu dünyada üzerine düşeni yapmama, tembellik ve atalette olmaya dünya ile ilgili bütün beklentileri ahirete havale etme alışkanlığına da şair karşı
çıkmakta, dünyanın ahiretten farkı olmadığını bu dünyada ne idrak edersek
ahirette de nasibimizin o olacağı inancını dile getirmektedir. İsrâ suresi 72.
ayetin meali: Kimin bu dünyâda gözü kapalı ise âhirette de kapalı hattâ oradaki
şaşkınlığı daha ziyâde.
Nihâyet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fânîden
Onun bir aynıdır mutlak nasîbin ömr-i sânîden
Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı
Öbür dünyâ bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayrı (Ersoy, 1979: 315)
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Âl-i İmrân Sûresi 173. ayetin meali: O mü’minlere indallah ecr-i azîm var
ki, birtakım kimseler kendilerine “düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkmalısınız” dedikleri zaman bu haber îmanlarını artırır da
“Allah’ın nusreti bize kâfîdir, o ne güzel muhâfızdır” derler.
Şehâmet dîni, gayret dîni ancak Müslümanlık’tır
Hakîkî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır
Cebânet, meskenet, dünyâda sığmaz rûh-i İslâm’a (Ersoy, 1979: 323)
6. Kitap
Mehmed Âkif tembelliği kuru tevekküle karşı olduğu gibi haksızlığa da
asla tahammülü yoktur. Haksızlık karşısında hakkı ikame etmek için elinden
geleni yapar. Hakkı ikame için harekete geçer ve mücadeleye girişir ve asla
haksızlığa rıza göstermez. 6. Kitap Asım’da bu durumu şu mısralarıyla dile getirir:
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. (Ersoy, 2008: 414)
7. Kitap
“Hâlâ mı Boğuşmak” şiirinde,
Enfâl suresi 46. ayetin bir kısmının meali: Birbirinize de girmeyin ki, maneviyâtınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin.
Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır
Milletler için işte kıyâmet o zamandır (Ersoy, 2008: 475)
Mehmed Âkif Ersoy birlik ve beraberliğin vahdetin kalkmasının milletin
kıyameti olacağını açıkça dile getirerek bu büyük tehlikeye dikkat çekiyor.
“Yeis Yok” şiirinde,
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Hicr suresi 56. ayetin bir kısmının meali: Dalâlete düşmüşlerden başka
kim Tanrı’sının rahmetinden ümîdini keser?
Lâkin, hani bir nefhası yok sende ümîdin
Ölmüş mü dedin? Âh! Onu öldürmeli miydin (Ersoy, 2008: 478)
“Azimden Sonra Tevekkül” şiirinin başında,
Âl-i İmrân suresi 159. ayetin bir kısmının meali: Bir kerede azmettin mi,
artık Allah’a dayan.
Allâh’a dayanmak mı? Asırlarca dayandık
Düştükse bu hüsrâna, onun nârına yandık
Allâh’a değil, taptığın evhâma dayandın (Ersoy, 2008:480)
Mehmed Âkif ümitsizliğe, yeise, karamsarlığa karşı olduğu gibi çalışmadan zamanı boşa geçirerek kuru tevekküle de yan gelip yatarak her şeyi Allah’a
havale etmeye de karşıdır. Hayatını iman, çalışma hakkı, tavsiye ve aktif sabır
dediğimiz, yapılması gereken her şeyi yaptıktan ve sorunu çözmek için azami
gayreti gösterdikten sonra tevekkül etmekte ve Allah’a yanmaktadır.
Mehmed Âkif’in Hayatında ve Safahat’ta Zaman Kavramı
“Safahat’ın insanı, niteliksel zamanın farkına varması ve niceliksel açıdan
bu zamanı irdelemesi, işlemesi bağlamında değerlendirilir. Yaşarken zaman
içinde zamanı tanıyan ve tanıması sonucunda zamanı farklı boyutlarda değerlendirebilen insan, bulunduğu çağa ait olan mirasa ve geçmişin mirasına sahip
olması yönüyle gelecekten de sorumludur” (Koçyiğit, 2013).
Sorumlu insan için zaman hayatın kendisidir. Hayatını inandığı gibi yaşar. “İstiklâl Marşı şairi; bu ümit , azim ve imanı yazdıklarında yaşamına da
aksettiren Mehmed Âkif, Millî Mücadele Ankara’sında örneği ancak 13. asır
önceki Ashap devrinde görülen bir fedakârlık içindedir. Evindeki tek kilimi
bir fakire verdiği için çaya davet ettiği Hasan Basri’den özür diler ve ona çaya
gider. Paltosunu da bir fakire vererek kendisi Ankara’nın sert kışında paltosuz
kalır” (Doğan, 2013).
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Mehmed Âkif hayatını inançları doğrultusunda yaşamış zamanını ona
göre tanzim etmiştir. Günlük hayatında bir Müslüman olarak ezanın müstesna
bir yeri vardır. Özellikle seher vakti yani sabah namazı vakti onun için çok
önemlidir. Safahat 1. Kitaptaki “Ezanlar” şiiri dikkate şayandır. Uykuyu ölüme
benzeten şair sabah ezanını kıyamet sonrası bütün insanlar öldükten sonra
dört büyük melekten biri olan İsrafil’in sûra üfleyip insanların uyanmalarına
benzetiyor.
Minâreler bana gelmişti sûr-i İsrâfîl
Muhîte çekmiş iken dest-i şeb, ridâ-yı memât
Uyandı karşıki evlerde lem’a lem’a hayât
Uyandı sonra avâlim, uyandı rûh-i sabâh
Uyandı hâb-ı ademden birer birer eşbâh
Uyandı bende de bir şeb-çe râğ-ı zulmetsûz (Ersoy, 2008: 131)
Mehmed Âkif neşenin saçıldığı “şimdi cânandır seherden, şâm-ı esmerden” dediği seher vaktini, Safahat’ta insanın dünya ile birlikte uyandığı, yenilendiği bir zaman dilimini çok sever. Onun sabahlara olan sevgisini hem
mısralarından hem de uyandığı zaman yataktan fırlar gibi kalkmasından biliyoruz.
Hüveydâ şimdi cânandır seherden, şâm-ı esmerden
Seher vaktinde mevcûdât, nûşîn hâb içindeyken
Bu rûhânî nevâ, âfâkı mevcâ-mevc edip birden (Ersoy, 2008: 128)
Akşam güneşin batışı ise durgunluk ve hüzün hâlidir. Çünkü aydınlık yerini karanlığa bırakmaya başlamıştır.
Güneş mağrib-güzîn olmuş, semâ esmer, ufuk gülgûn
Zaman durgun, zemin muğber, cihan dembeste, can mahzun (Ersoy, 2008:
129)
Gün akşama dönerken yeniden her şey sessizleşmeye başlar. İşte yine o
vakitte insan ezan sesi duyar. Gece tüm karanlığı ile gelmiştir ama Âkif, karanlıklar içinde gelecek güzel yarınların güneşini görür. Âkif, sosyal yaşantının
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düzenlenmesinde günün vakitlerini genel bir bakış açısıyla değerlendirir. Sabahın kazanç elde etmek üzere çalışma, akşamın ise dinlenme zamanı olduğunu ifade eder. Bu dinlenme zamanı da yarının planlanması ile geçmelidir.
Asr Suresinin Önemi, Tefsiri ve Safahat’taki Anlamı
Safahat’ta iki tane sure ismi geçmektedir. Biri Mülk suresi bu halk arasında söylendiği ismiyle “Tebareke”, diğeri de “Asr” suresidir. Mülk (Tebareke)
suresinin yalnızca 2. ayetinin başından bir kısmı zikredilirken Asr suresinin
bütün ayetleri her gün hatta her sohbette bahsedilmesi okunması gereken,
hüsrandan kurtuluşun reçetesi olarak verilmektedir.
Mehmed Âkif Safahat 6. Kitap Asım’da, Osmanlı’nın zayıflaması İslam
coğrafyasında haksızlık ve zulümlerin artmasına Müslümanların haksızlığa ve
zulme uğramasına neden olduğu hakkın yerlerde süründüğü tespitini yapıyor.
Kısacası İslam dünyası, Müslümanlar hüsrandadır. Mehmed Âkif hüsrandan
çıkış noktası için çareyi Asr suresinde görüyor. Bu surede vazedilen düsturları
yaşarsak hüsrandan kurtulacağımızı bir daha hüsrana düşmeyeceğimizi belirtiyor.
Hâlik’ın nâ-mütenâhî adı var, en başı Hakk
Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak
Hani, Ashâb-ı Kirâm ayrılalım, derlerken
Mutlaka Sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş, bu neden
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh
Başta îmân-ı hakîkî geliyor, sonra salâh
Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık (Ersoy, 1979: 419).
İlk önce durum tespiti yapılıyor. Asr suresinin ilk ayeti insan hüsranda,
Müslümanların durumu ise daha da vahim, bu hüsrandan nasıl kurtuluruz sorusunun cevabı aranıyor. Müteakip ayetler istisnaları belirtiyor. 1. İman edenler, 2. Salih amel işleyenler (iyi işler yapanlar), 3. Hakkı tavsiye edenler, 4. Sabrı
tavsiye edenler. İmamı Şafi bu sureyle ilgili olarak “İnsanların tamamı veya ço546
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ğunluğu, bu süreyi düşünme hususunda gaflettedir.” demiştir. Ama Mehmed
Âkif ’in Asr suresinin önemi konusunda insanların tamamı veya çoğunluğu
gibi gaflete düşmediğini Asr suresi ayetlerinde belirtilen kurtuluş sırrını idrak
ettiği yukarıdaki mısralardan açıkça anlaşılmaktadır.
Asr Suresi; Mekke Dönemi’nde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir.
3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Surede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. Fazileti, Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından
selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhakî, XI, 348). Meali: 1-Asra
yemin ederim ki, 2-İnsan gerçekten ziyandadır. 3- Ancak iman edip iyi dünya
ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı
tavsiye edenler başkadır. Buna göre surenin başında zamana yemin edilerek
onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman,
kendisi zaman üstü olan Allahuteala’nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık
verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren
fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında, insan bakımından da
hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkân
ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkân üzerine
yemin ederek zamanın önemine dikkat çekmiş; onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun, 2. ayetteki deyimiyle “hüsran” (ziyan) olacağını hatırlatmıştır.
Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur (bkz.
İbn Âşûr, XXX, 531). Surede bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir: İkinci şıktaki “iyi işler”in içinde hakkı ve sabrı
tavsiye etmek de vardır; fakat bunlar, hem bireyin erdemini ve hemcinslerine
karşı sorumluluk bilincini yansıttığı hem de bireyi aşarak toplumsal yararlar
doğurduğu için önemi dolayısıyla ayrıca zikredilmiştir (Bakara 2/42; Bakara
2/45). Ayetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl
olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmaktadır. Doğru bir eğitim
faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlakta hakkı yani gerçeği
ve doğruyu aktarmak; bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi
zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır
ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte
yaşamanın getirdiği bütün ahlaki görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir. Bu açıdan ayette insanların adil
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olmaları ve adalet düzeninin, yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin
hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları
gerektiği de anlatılmaktadır. Sonuçta kul, surede sıralanan dört ilkeden iman
ve salih amel sayesinde Allah’ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların
hakkını ödemiş olur. Görüldüğü gibi Asr suresi en kısa surelerden biri olmakla
birlikte Kur’an-ı Kerîm’deki bütün dinî ve ahlaki yükümlülüklerin, öğütlerin
özü sayılmaya değer bir anlam zenginliğine sahiptir. Bu sebeple İmamı Şafi’nin
sure hakkında, “Şayet Kur’an’da başka bir şey nâzil olmasaydı, şu pek kısa sûre
bile insanlara yeterdi. Bu sûre Kur’an’ın bütün ilimlerini kucaklıyor” dediği
nakledilmiştir (35) (Diyanet,2021)
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kuran’ı Kerim tefsirinde; “Dilimizde
“asr” mutlak zaman ve özellikle içinde bulunulan zaman ve “karn” (yani seksen
veya yüz senelik bir zaman) mânâlarında yaygın olmuştur. Burada tefsirciler
başlıca, ikindi namazı, ikindi vakti, dehr ve zaman, özellikle Muhammed Aleyhisselam’ın asrı, yani Resulullah’ın gönderildiği zaman, ahir zaman mânâları
üzerinde yürümüşlerdir. Bir Arap şairi de: “Zamanı bir gemi gibi görüyorum,
bizimle ölüme doğru/Akıp gidiyor, fakat hareketlerini göremiyoruz” demiştir.
Zaman, böyle varlıkla yokluk arasında iyi ve kötü, nimet ve bela, genişlik ve darlık, sıhhat ve hastalık, zenginlik ve fakirlik, kâr ve zarar gibi zıtları
toplayan, türlü şaşılacak şeyleri içermesi itibarıyla önemine binaen ona yemin
edilerek onun içinde bulunan insanın zarar veya kazanç açısından durumlarına dikkat çekilmiştir. İnsanın ömrü en kıymetli sermayesidir. Ne kazanacaksa
onunla kazanacaktır. O ömür ise dehirden (zaman) biz cüzdür. Onunla akmaktadır. Hatta insan için zaman ömründen, hatta ömrünün içinde bulunduğu anından ibaret değildir. Kârsız geçen her an, o güzel sermayeden heder edilen bir ziyan, bir hüsrandır. Bununla beraber senelerce kaybedilen bir ömür,
içinde bulunduğu son bir lahzada kendisine ebedî cenneti kazandıracak güzel
bir iş yapmaya muvaffak olabilirse, geçen bütün kayıpları telafi ederek o zarardan kurtulmuş ve o insan için en şerefli şey ve bütün zaman ve lahzadan ibaret
olmuş olur. Bu sayede insan, ömrünün içinde bulunduğu her saniyesini fırsat
bilerek, onunla geçirmiş olduğu fırsatları kaza ile telafi etmeye bir dereceye
kadar imkân bulur. Çünkü vakit gerek kazanmak, gerek tüketmek, gerek kâr,
gerek zarar için kullanılacak iş zamanıdır.
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Biz günleri geçiriyoruz diye seviniyoruz,
Halbuki her geçen gün ecelden, ömürden bir eksikliktir.
Bu itibar ile “asr”a yeminde şu mana olur: “O şaşılacak olan asra, zamana
iyi dikkat ediniz. Çünkü o geçtikçe insan büyüyorum, çoğalıyorum, yaşıyorum
zanniyle sevinir, halbuki o asır devamlı onun ömrünü yemekte, o geçen gece
ve gündüz vücudunu kemirmekte ve bu şekilde o, her an zarar içinde kalmaktadır. Ancak iman edip de güzel ameller yapanlar müstesnadır” (Yazır, 2020).
Bir başka tefsirde, bu surede “asr”a yemin edilmesi insanların hüsranda
olduğuna ve bu hüsrandan dört özellik taşıyan insanların kurtulacağına dikkat çekmek içindir. Zaman kelime olarak geçmiş zaman ve pek uzun olmayıp her an geçmişe dâhil olan şimdiki zaman için de kullanılır. Zaman çok
hızlı geçmektedir. Saatimizin saniyesi zamanın hızlı geçtiğine dair yeterli fikir
verebilir. Bir saniyelik sürede ışık 186.000 mil kat eder. Ömür dediğimiz bu
süre bize dünyada fırsat olarak verilmiştir. Burada asıl sermayemizin çok hızlı
geçen zaman olduğunu anlayabiliriz. İmamı Razi şöyle nakleder: “Buz satan
birisi pazarda şöyle bağırıyordu. Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin.
…” Onun bu sözünü duyunca bu söz Asr suresinin anlamıdır dedim. İnsana
verilen ömür buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder yanlış yerlere
harcarsa insanın hüsranına neden olur (Mevdudi,1988: 222-223).
“Alusi, El-Asr suresi hakkında şöyle der, bu süre kısa olmasına rağmen
pek çok bilgiyi ihtiva eder. İmamı Şafi’den rivayet edildiğine göre o demiştir ki;
“Bundan başka süre olmasaydı bu süre insanlara yeterdi.” Çünkü o Kur’an’ın
bütün bilgilerini içine almıştır. Tebarani Evsat’da Beyhaki Şu’ab’da, Ebu Huzeyfe’den ki o sahabidir. Şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: “Rasullah ashabına
iki kişi karşılaştıklarında biri diğerine el-Asr suresini okumadan, sonra da biri
diğerine selam vermeden ayrılmazlardı.” Seyyid Kutub da şöyle der: “Üç ayetli
bu kısa surede, İslam’ın beşer hayatı için istediği şekilde mükemmel bir program canlandırıyor. İmani düşüncenin işaretlerini en açık ve en ince şekilde,
büyük ve kapsamlı hakikatiyle gözler önüne sermektedir. Bu süre kısa birkaç
kelime içinde İslam’ın ana ilkelerini bütünüyle ortaya koymakta Müslüman
ümmetin iç yapısını vazifesini tek bir ayette-ki bu sürenin üçüncü ayetidir- nitelendirmektedir. İşte bu ancak Allah’ın güç yetirebileceği bir i’cazdır (mucize549
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dir). Bu sürenin tümüyle açıkladığı büyük gerçek şudur; bütün asırlar boyunca
uzanan zaman ve sürüp giden insan nesli karşında karlı ve başarıya ulaştıran
tek bir nizam ve tek bir yol vardır. O da bu sürenin çizdiği nizam ve işaretlerini
belirlediği yoldur. Bunun ötesindeki her şey kayıp ve zarardır. “And olsun asra
ki, hiç şüphesiz insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler
bir de birbirine hakkı tavsiye sabrı tavsiye edenler başka.” Bu yol; iman, salih
amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye yoludur” (Havva, 1992: 361).
İnsanın sermayesi ömrüdür. Ömür ise her gün, her saat, her an her nefes
tükenip gitmektedir. Lafız olarak kısa fakat mahiyeti çok geniş olan bu surenin
önemi mahiyetindedir. İmamı Şafi bu sureyle ilgili olarak “İnsanların tamamı
veya çoğunluğu, bu süreyi düşünme huşunda gaflettedir” demiştir. (Nevevi,
2010: 43).
Mesela günümüzde koronavirüs nedeniyle insanlığın içine düştüğü sıkıntıdan kurtulmak için Asr suresinin hükümlerini teşmil edebiliriz. Şu anda
salgın nedeniyle binlerce insan ölüyor, ülkeler şehirler karantinaya alınıyor, insanlık perişan hüsranda bu salgından kurtulmak için ne yapacağız; Hatırlayalım hüsrandan kurtulanlar kimlerdi; iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı
ve sabrı tavsiye edenler. 1.Bu konuda salgından kurtulacağımıza inanacağız. 2.
Bu konuda salih amel işlemek; Maske, mesafe, temizlik, karantina tedbirlerine
uymak aşı üretmek gibi faaliyetler yapmak. 3. Bu konuda hakkı tavsiye edeceğiz yani maskesizler kurallara uymayanları ikaz edeceğiz. 4. Sabredeceğiz, çevremizdeki insanlara moral vereceğiz. İnşallah bu düsturlara uygun davranarak
salgından kurtulacağız.
Sonuç ve Teklifler
Mehmed Âkif, Kur’an, iman, irfan ve aksiyon adamıdır. İnandığını söyleyen ve yazan, yazdıklarını yaşayan bir insandır. Çocukluk ve gençlik dönemi
Osmanlı’nın en zayıf çalkantılı ve isyan ve savaşların birinin bitip diğerinin
başladığı; yokluk, kıtlık, cehaletin yaygın olduğu tam bir hüsran dönemidir.
İslam âlemi fitne ateşiyle yanmakta tefrika almış yürümüş, ahali fakir ve savaşlarda perişan bir duruma düşmüş, haksızlık diz boyu, hak yerlerde sürünüyor, ümidini kaybetmiş yeis bataklığındadır. Bu zor şartlarda Kurtuluş Savaşı
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başlatılmış Mehmed Âkif Ankara’dadır. Yaşadığı zaman dilimi İslam âleminin
büyük hüsranın içinde olduğu bir dönemdir. Mehmed Âkif milletin içinde bulunduğu bu olumsuz şartlarda asla umudunu kaybetmez.
İnceleme bölümünde de belirttiğimiz gibi Mehmed Âkif Kur’an şairidir
ve Safahat’taki birçok şiiri tefsir mesabesindedir. Safahat’ta iki sure ismi geçmektedir. Biri Mülk suresi diğeri de “Asr” suresidir. Mülk suresinin yalnızca
2. ayetinin başından bir kısmı zikredilirken Asr suresinin bütün ayetleri her
gün hatta her sohbette bahsedilmesi okunması gereken, hüsrandan kurtuluşun
reçetesi olarak verilmektedir. Mehmed Âkif Safahat 6. Kitap Asım’da; Osmanlı’nın zayıflaması İslam coğrafyasında haksızlık ve zulümlerin artmasına Müslümanların haksızlığa ve zulme uğramasına neden olduğu, hakkın yerlerde süründüğü tespitini yapıyor. Kısacası İslam dünyası Müslümanlar hüsrandadır.
Mehmed Âkif hüsrandan çıkış noktası için çareyi Asr suresinde görüyor. Asr
suresinde vazedilen düsturları yaşarsak hüsrandan kurtulacağımızı bir daha
hüsrana düşmeyeceğimizi belirtiyor.
İlk önce durum tespiti yapılıyor. Asr suresinin ilk ayeti insan hüsranda,
Müslümanların durumu ise daha da vahim, sonra bu hüsrandan nasıl kurtuluruz sorusunun cevabı aranıyor. Müteakip ayetler istisnaları belirtiyor; 1. İman
edenler, 2. Salih amel işleyenler (iyi işler yapanlar), 3. Hakkı tavsiye edenler, 4.
Sabrı tavsiye edenler. İmamı Şafi bu sureyle ilgili olarak. “İnsanların tamamı
veya çoğunluğu, bu süreyi düşünme huşunda gaflettedir.” demiştir. Ama Mehmed Âkif ’in Asr suresinin önem konusunda insanların tamamı veya çoğunluğu gibi gaflete düşmediğini Asr suresi ayetlerinde belirtilen kurtuluş sırrını
idrak ettiği yukarıdaki mısralardan açıkça anlaşılmaktadır.
Mehmed Âkif ’in Asr suresinde insanın zaman konusunda hüsranda olduğunu ve verilen hüsrandan kurtuluş reçetesinin;
1. Madde: İman Etme, Ümidi Diri Tutma, Yeise Düşmeme
Bu konudaki hassasiyeti Safahat’taki mısralarında görülmektedir. Bütün
bu olumsuzluklara rağmen Mehmed Âkif imanından aldığı güçle asla ümidini kaybetmemiş, yeise düşmemiştir. Milletin hüsrandan karanlık günlerden
kurtulacağına imanı tamdır, ancak kurtulmak için ümide sarılarak azmi elden
bırakmayarak çalışmak, harekete geçmek gereklidir.
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Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani, görsemde gözümle:
Îmânı olan kimse gebermez bu ölümle.
Ey dipdiri meyyit! “İki el bir baş içindir”
Davran sana... Eller de senin, baş da senindir…
Ye’s öyle bataktır ki: Düşer sen boğulursun.
Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! (Ersoy, 1979: 209)
İman, ümidi diri tutma, ümitsizlikten yeis bataklığına düşmeme hususunda titizliğini ve gayretini açıkça beyan ediyor.
2. Madde: Salih Amel İşleme, Yani İyi ve Güzel İşler Yapma ve Çalışma
Mehmed Âkif bu konuda da çok hassastır. Zamanını asla boş geçirmemiş
devamlı bir şekilde çalışma ve faaliyette bulunmuştur. Yolda yürürken bile zamanı değerlendirmiş Nitekim Safahat 4. Kitap Fatih Kürsüsünde “İki Arkadaş
Fatih Yolunda” ve “Vâiz Kürsüde” başlıklı iki bölümden meydana gelir. 322
mısralık birinci bölüm, Galata Köprüsü’nde vapurdan inen iki arkadaşın, Fatih
Camii’ne kadar olan yol boyunca konuşmalarıdır.
Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir
Çalış çalış ki, beka, sa’y olursa hakkedilir.
Daima çalışmak! İnsanlar da aynı kanuna tabidir. “İşte çalışkan Garp, yere
göğe hükmediyor ve işte tembel Şark miskinlik içinde... Sonunda leşini bir çukura atacaklar... “Ecdad da böyle miydi” diyerek mâzideki büyüklükleri anan
şair, milleti bu hâle getiren kötülükleri, “kader” ve “tevekkül”ün yanlış anlaşılmasına ve buna sebep olan cehalete bağlar. “Çalışsın, durmasın her kim ki
da’vâsında insandır.”
Safahat 4. Kitap Fatih Kürsüsünde şiirinin mısralarında Kur’an’da tekrarlanan çalış emrine rağmen Müslümanların tembelliklerine hurafe yani dinde
olmayan gerekçeler uydurmaları, tevekkül emrini de tembellikmiş gibi yanlış
anlayıp tembelliğe devam etmeleri ve sonuçta kendi tembelliklerine dini kı-
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lıf uydurmaları Mehmed Âkif ’in hayat felsefesine aykırı bu durum karşısında
serzenişini açıkça görmekteyiz. “Çalış! dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun/
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!” demektedir. Necm (53) suresi, 39.
ayetinin, “İnsan için kendi sa’yin den (çalışmasın dan, emeğinden) başka bir
şey yok” mealinden sonra zamanın ve çalışmanın önemini açıkça ortaya koyarak:
“Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş” diyor. Her an her zaman
boş durmayarak çalışmayı yaşayarak teşvik ediyor.
Mehmed Âkif neşenin saçıldığı “şimdi cânandır seherden, şâm-ı esmerden” dediği seher vaktini, Safahat’ta insanın dünya ile birlikte uyandığı, yenilendiği bir zaman dilimini çok sever. Sabah ezanını İsrafil Aleyhiselamın
sûra üfleyişiyle uyanmasına benzetir. Güne sabah ezanıyla başlayan, zamanını
ezanlara göre tanzim eden bir insandır. Hayatında boş zaman diye bir kavramın olmadığını, zamanını devamlı faaliyet ve aktiviteyle dolu dolu yaşadığına
dostları ve hayatı bizatihi şahitlik etmiştir.
3. Madde: Hakkı Tavsiye
Allah’ın isimlerinden biri olan Hak hususunda da çok titizdir. Hakk’ı tavsiye etmekle kalmayıp hak ikame etme haksızlığı ortadan kaldırma gibi bir
görevi üstlenmiştir. “Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak!” derken
“Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı
yerim çifte yerim. Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnenirim Hakkı tutar kaldırırım.” diyerek bu konudaki samimiyetini de açıkça
ortaya koymuştur. Ayrıca İstiklâl Marşı’mızda da 2. kıtanın 4. mısrasında ve
10. kıtanın 4. mısrasında, yani İstiklâl Marşı’nın son mısrasında da “Hakkıdır,
Hakk’a tapan milletimin istiklâl” diyerek hak konusunda hakkı ayağa kaldırma hakkı olanı alma yolundaki tavsiye gayret ve inancını bu hususta milleti
gayrete getirme azmi, milletin istiklâline olan inancını sık sık dile getirmiştir.
4. Madde: Sabrı Tavsiye
Mehmed Âkif ’te tembellik, atalete ve miskinlik kuru bir tevekkül olarak
Allah’a dayanma şeklinde bir bu manada bir sabrı da asla tasvip etmez. “Cebânet, meskenet, dünyâda, sığmaz rûh-i İslâm’a” korkaklık ve miskinliği asla
İslam’la bağdaştırmaz.
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Verip karârı da azm eyledin mi, durmayarak,
Cenabıhakk’a tevekkül edip yol almaya bak.
Mehmed Âkif ’in hayatında sabır kavramı bugün aktif sabır dediğimiz ilk
önce inanma, karar verme, musibet karşısında mücadele, elinden gelenin en
iyisini yapma, üzerine düşen çalışmayı yaptıktan ve gereken gayreti gösterdikten sonra olumlu sonucu beklemek üzere sabretmek. Yani miskinlik, tembellik, kuru tevekkül yatarak değil, durmayarak gayret ederek çalışarak inandığın
davada yol almaya baktıktan yani elinden gelen çabayı sarf ettikten sonra geri
tevekkül ve sabır. Görüldüğü üzere Mehmed Âkif, Kur’an’ı anlayan ve yaşayan,
milletini ülkesini canından çok seven bir daha böyle bir insanın yeryüzüne
gelmesinin zor olduğu abide bir şahsiyettir. Kendisi, “Allah bu millete bir daha
İstiklâl Marşı yazdırmasın.” demiştir. Bu dileğine canı gönülden katılıp bütün
kalbimle âmin diyerek, ilave ediyorum; Allah bu millete, şairlerine bir daha
“Safahat” gibi bir kitap yazdıracak kadar acı ve hüsran yaşatmasın diyorum.
Mehmed Âkif ’i anmak tabii ki çok önemli ancak ondan daha önemli olan
“Âkif ’çe Yaşamak” onun gibi yaşamaya çalışmak, onun hayat tarzını, zamanını
ideal bir şekilde nasıl tanzim ettiğini gelecek nesillere doğru bir şekilde ulaştırmak. Bu konuda Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), onun kurucu ve şeref başkanı,
Mehmed Âkif Ersoy Araştırma Merkezi Başkanı Sayın D. Mehmet Doğan’ın
tüm zorluklara rağmen ısrarla yapmış olduğu özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Ancak bu tek başına yeterli değildir ve en azından devletin de
TYB faaliyetlerine daha aktif katkı sağlama yanında, bu konuda ayrıca daha
yaygın kapsamlı faaliyetlerde bulunması elzemdir. Bunun için de bazı tekliflerim vardır.
Teklifler
Günümüzde en büyük problemlerimizin başında gençliğin kendisine örnek alacağı, bize ait yerli ve millî kahramanların azlığıdır. İşte Mehmed Âkif
Ersoy tüm hayatıyla tam bir abide şahsiyettir. Teorik ve ütopik değil yaşamış
gerçek kahramandır. Mehmed Âkif ’in hayatından kesitleri küçükler için çizgi
film, büyükler için tanıtım filmleri hazırlanıp mutlaka benimsetilmeli, çocuk-
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ların ana sınıfından itibaren Mehmed Âkif ’i sevmeleri ve örnek almalarının
geleceğimiz açısından faydalı olacağı ilgili mercilerce değerlendirilmelidir.
Batı patentli tamamen ticari pazarlamaya yönelik teorik, bizde pratiği pek
mümkün olmayan “zaman yönetimi” ve benzeri moda akımlara karşı Mehmed
Âkif ’in pratik olarak Kur’an’ın emirleri doğrultusunda yaşadığı Müslümanca
hayatı bütün detaylarıyla gençlere tanıtılarak geleceğimizin sigortası gençlerimiz, millî değerlerle ve ilimle mücehhez yetiştirilmeleri yönünde gayret gösterilmelidir. Özellikle üniversite gençliği için Mehmed Âkif Ersoy’u anlama
ve yaşama kampları düzenlenmeli. Bütün yönleriyle abide bir şahsiyet olan
Mehmed Âkif anlatılmalı, gençler yabancı sahte kahramanları değil milletinin
gerçek kahramanını tanıması ve onun gibi yaşama yönünde teşvik edilmelidir.
Kısacası faaliyetler birer saatlik anma programı değil, bilimsel bütün yönleriyle anlama ve yaşama programı olarak düzenlenmelidir
Kitabımız Kur’an şüphesiz okuyup yaşanması gereken bir kitaptır. İmamı
Şafi’nin “İnsanların tamamı veya çoğunluğu, bu sureyi düşünme hususunda
gaflettedir.” dediği Asr suresini gerek zamana yemin ederek hüsranda olduğunu belirtmesi ve hüsrandan kurtuluşun reçetesini vermesi dikkate şayandır.
Özellikle mesai tanzimi konusunda günümüz insanının en çok sıkıntıya düştüğü çeşitli problemler karşısında çıkış noktası olarak bir reçete olarak ortaya
konan Asr suresinin başta Diyanet İşleri Başkanlığımız yetkilileri ve üniversitelerimizce daha geniş ve kapsayıcı şekilde sosyolojiden psikolojiye, felsefeden ilahiyata oluşturulacak seçkin bilim heyetinde değerlendirilmesi yararlı
olacaktır.
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Öğretmen

Mehmed Âkif Ersoy, Türk edebiyatı tarihine “İslam Şairi”, “İstiklâl Şairi”,
“Vatan Şairi”, “Millî Şair”, “Camideki Şair” gibi sıfatlarla geçmiş olsa da bu nevi
isimlendirmeler onu bütün cepheleriyle tanımak, anlamak için gerekli fakat
yeterli değildir. Onun hakkında bugüne kadar yapılan birtakım kolaycı yorumlar da benzer şekilde Âkif ’i bir bütün olarak kavrayabilmemizin önünde
engel oluşturmaktadır. Yaşadığı müddetçe samimilikten ayrılmadan, inandığı
gibi yaşamış, yaşadığı gibi yazmış ve sanatını hayatının mihveri kılmış bir edip
olarak Mehmed Âkif ’in şairliği onun kimliğinin asıl veçhesini teşkil eder. Şairliğinin esasını oluşturan amillerin başında da şüphesiz aruz vezni vardır. O,
yalnızca bütün şiirlerini aruzla yazdığı için değil, müstakil bir “Türk aruzu”
meydana getiren dört şairden biri olmasıyla da dikkat çeker. Aruzun son büyük şairleri kabul edebileceğimiz Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal
Beyatlı’yla beraber Mehmed Âkif, bu ölçüyü yabancı bir alet olmaktan ‘bütünüyle’ çıkarmışlar ve Türkçeye has bir ahenk unsuru hâline getirmişlerdir.
Türk şairleri, yirminci yüzyılda kullanımı yaygınlaşan serbest vezni saymazsak; tarihte temel iki şiir ölçüsü kullanmışlardır: Hece (parmak hesabı)
ve aruz. Banarlı’ya göre, “Dilde ve sanatta millî üslûbun teşekkülü bir milletin
yaşayıp yayıldığı vatan topraklarına bağlıdır. Aynı yurtta yaşayan; kökleri aynı
kültüre, aynı tarihe bağlı topluluklarda, diğer topluluklardan açık farklarla ayrılan bir ‘millî karakter’ meydana gelir” (Banarlı, 1997: 49). Bu cümleden olarak her iki ölçü de Türklerin millî ölçüsü seviyesine yükselmiştir. Tanrı Dağları
ve çevresinde yaşayan cedlerimizin dili bozkırın sert havasına uygun olarak
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şekillenmişti; yani gürbüz, tok, genelde kapalı ve sert hecelerden oluşuyordu:
Aç! gel!, kır!, koş!, dur! gibi… Sesleri birbirine çok benzeyen bu tip hecelerden
oluşan bir dilde tabi olarak ahenk bu hecelerin sayısıyla sağlanır. Türklerin
şiirde kullandıkları ilk vezin bu sebeple hece vezniydi. Anadolu’ya geldiklerindeyse İslam’ın etkisiyle Arap ve Acem edebiyatlarıyla kurulan ilişkilerden dolayı aruz veznini benimsemiş ve gittikçe artan bir yaygınlıkla kullanmışlardır.
Aruz, şiirde uzun ve kısa hecelerin ahenkli diziler biçiminde istiflenmesinden
doğan bir vezin sistemidir. İlkin Arap edebiyatında kullanılmış, sonra Fars ve
Türk edebiyatlarına geçmiştir. “Arûz ilmini sistemli bir izah şekline kavuşturan, bu arada vezin ve kafiye ile daha doğrusu bir bütün halinde nazımla ilgili
ıstılahların çoğunu tespit ve tarif eden Halîl b. Ahmed (ö. 175/791) olmuştur”
(Çetin, 1991).
İlk defa Kutadgu Bilig’de karşımıza çıkan aruzun Türkçeye intibakında
yer yer zorluklar yaşansa da Yunus Emre, Fuzûlî, Nedîm, Şeyh Gâlib gibi usta
şairlerin şiirlerinde işlenerek millî bir âlet haline gelmiştir. Âkif ’in bu vezni
kullanmasında aruzun tarih içinde kazandığı bu hususiyetin payı büyüktür.
Esasında Mehmed Âkif hece veznine de karşı değildir; hatta heceyle yazılmış
pek çok güzel şiir okuduğundan bahseder. Bu mesele ile ilgili fikrini öğrenmek
isteyen Hasan Basri Çantay’a karşılık olarak; “Hayır hayır, vezin bir ölçüdür.
İş o ölçüye intibak edebilmekte ve şiir yazmaktadır. Ben hece vezniyle çok güzel eserler okudum. Söz hâyîde olduktan sonra onu aruza çeksen de boştur,
heceye koşsan da” (Çantay, 1966: 79) demiştir. Bugün Türk şairinin aruzdan
uzak kalmasını da yadırgamamak gerekir. Şiir bir inşa faaliyetidir; esas malzemesi olan ‘kelime’lerdeki değişme ve buna bağlı olarak dildeki müzikalitenin
farklılaşması şairi yeni imkânlar aramaya zorlar. Türk şiirinin ‘aruza veda’sını, kaybettiğimiz uzun heceli kelimelerimizin yokluğunda aramak lazım gelir.
Sonradan Tanpınar, Necip Fazıl gibi şairlerin ‘hece’de aruzun sesini bulmaya
çalışmaları bahsettiğim zaruretlerin neticesidir.
Mehmed Âkif ’in aruzla ilişkisine geçmeden onun dil hakkındaki düşüncesine bakmamız gerekir. Tanzimat’la başlayan Türkçenin sadeleşmesi vetiresinde Âkif ’in sağlam bir dil telakkisi geliştirdiği görülüyor. 8 Mart 1912 tarihli
Sebîlürreşâd’da yayımlanan “Edebiyat” başlıklı yazısında şöyle diyor: “Evet,
eskiler gibi Arapça, Acemce düşünülüp yahut yeniler gibi Fransızca, Alman558
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ca tertîb eyleyip Türkçeye ondan sonra nakl olunan yazılara karşı gücümüz
yettiği kadar hücum edeceğiz” (Düzdağ, 1997: 184). Âkif, henüz çocukken
‘hem babam, hem hocam’ diye nitelediği babasından ilk dinî terbiyesini almış,
Arapça ve Farsçayı öğrenmiş; mülkiye yıllarında Fransızcaya da en zor metinleri dahi anlayabilecek seviyede hâkim olmuştur. Diğer taraftan anadilinin bütün şivelerini de (divan, tekke, halk, tanzimat, servet-i fünun, medrese, sokak
vs.) biliyor ve yer yer şiirlerinde kullanıyordu.
Âkif ’e her şey denilebilir, fakat mutaassıp denilemez. Hayatının hiçbir
döneminde taassuba saplanmamıştır. Başlarda bir ‘ümmet şairi’ iken İstiklâl
Harbi’yle birlikte millet ve milliyet görüşleri de değişmiş, tabir yerindeyse giderek bir İslami Türk milliyetçisi olmuştur. Bu tavrı eserlerine de yansımıştır.
“Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal” ve “Sözü sağlam, özü sağlam adam
ol, ırkına çek!” mısraları milliyet tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemde
onun Türklüğüyle övündüğünün açık işaretleridir.
Mehmed Âkif ’in şiir estetiği aruzdan ayrı düşünülemeyeceğine göre şiirlerini bir bütün hâlinde, kronolojik olarak incelemek ve bu yolla onun şiir
dünyasına girmek daha doğrudur. Onun şiirine yöneltilen başlıca eleştiri, nazmı nesre fazlaca yaklaştırması ve sokak ağzını şiire sokmasıdır. Bu tenkit ‘saf
şiir’ açısından doğru kabul edilebilir, fakat Âkif realist bir şairdir. Elbette onun
realizmi Fransız realizminden çok farklıdır; “Her ne demişsem görüp de söylemişim” diyen biri olarak o, kaba gerçekçi değil, şuurlu bir müşahit olarak
realisttir. Öte yandan edebiyatımızda bir ilk olarak aruzla gerçekçi hayat sahnelerini manzum hikâye tarzında söylemeye muvaffak olmuştur ki bu hayli
zor bir iştir. Aruzun konuşma diline intibâkında onun kadar başarılı olabilmiş
şairimiz yoktur. Orhan Okay, “Şiirin dışındaki edebî türlerde kurmaca eğrisi
yükselirken şiirde sıfıra doğru yaklaşır” (Okay, 2013: 101) der. İşte Âkif bu sıfır
noktasından hikâye anlatmayı bilmiştir.
Onun sanatı hakkında yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bir nokta da şudur: “Ne tasannu bilirim, çünkü ne sanatkârım” ya da “Sözüm odun gibi olsun,
hakikat olsun tek” gibi mısraları Âkif ’in şairliğiyle ilgili bir kinaye yahut tecahülüarifane olsa gerektir. Sanki bu mısralarda ‘Şiirimden, sanatımdan başka
silahım yok’ der gibidir. Bir taraftan çıplak gerçeği söylerken, diğer yandan
onu şiir cümlesi hâline koyup bir de bununla tahkiye yapmak sanat değil de
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nedir? Merhum Kaplan Hoca da aynı görüştedir: “Türk edebiyatında onun kadar içinde yaşadığı devri bütün teferruatı ile gören ve gösteren başka bir şair
yoktur, denilebilir. Safahat, adeta, muayyen bir nokta-i nazardan tasvir edilen
bir manzum romana benzer” (Kaplan, 1998: 174).
Mehmed Âkif gençlik yıllarında yazdığı şiirlerinin çoğunu Safahat’a almamıştır. Gazel tarzında yazdığı bu şiirlerde Muallim Nâcî etkisi çok açıktır.
Mülkiyede hocası da olan Nâcî, devrin önemli şairlerindendir. 1905 yılında
yazdığı ve ilk Safahat’a giren “Hasbihâl” adlı şiiri Nâcî etkisinin o yıllarda hâlen devam ettiğini gösterir (Düzdağ, 2007: 45):
Ey bülbül-i ter-zebân-i irfan
Dem-beste nevâlarınla vicdan
Hem safvet-i rûh olan o âvâz
Oldukça harîm-i canda demsâz
Aynı yıllarda Âkif üzerinde tesiri olan diğer şairler Şirazlı Hâfız, Şirazlı
Sâdî ve Abdülhak Hamit Tarhan’dır. Safahat’ın henüz yayımlanmadığı bu döneme ait şiirleri onun form/şekil arayışının, asıl şiir estetiğine hâlihazırda uzak
olduğunun ispatıdır. Hamit’in Makber’inden izler taşıyan “Bir Mersiye” şiirinin hemen her mısrasında bu tesir kuvvetle hissedilir (Düzdağ, 2007: 97):
Ey aslına iltihâk eden nûr
Sensin, bana her tarafta manzûr
Olsan da zilâl içinde mestur
Bir ân değilim o lem’adan dûr
Estetiğin asıl mevzuu ‘güzellik’tir. Edebiyatta güzel olan ‘söz’, sözün de en
rafine biçimi şiirdir. Şiire bizi çeken şeyse ahenktir. Her şair kendi meşrebince
türlü ahenk unsurları kullanır. Aruz vezninin şiirin ahengine sağladığı faydalardan Türk şairleri bol miktarda istifade etmişlerdir. İskender Pala’ya göre,
“Denilirdi ki, müzik nasıl sesteki ahengi konu alırsa, aruz da nazmın ahengini
konu alır; müzikteki notaların temelini oluşturan ses değerleri (dörtlük, sekizlik, onaltılık…) portede nasıl belli bir gaye ile sıralandığında beste oluşursa, şi-
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irde de kısa ve uzun hecelerin ritmik bir sıra ile dizilişleriyle ses ahengi oluşur.
Bu yüzden aruza “şiirin musikisi” demek mümkündür” (Pala, 2003: 61, 81).
Aruzun şiirdeki işlevi ahenkle sınırlı değildir, şiirin konusuyla da ilişkilidir.
Her devirde o devrin şartlarına uygun vezinler kullanılmıştır. Yukarıda aruzu
sistemli bir ilim hâline getirdiğini söylediğim İmam Halil, adına tef ’ile denilen
kelimelerin (Fâilün, Mef ’ûlü gibi) bir araya gelmesiyle oluşturdukları vezinlere
ve bunların türevlerine ‘bahir’(deniz) adını vermiştir. “Mehmed Âkif ’in, en
çok kullandığı aruz bahirleri ‘hezec’ ve ‘remel’dir (Tansel, 1973: 159). Hezec
kelimesi “güzel sesle gazel, şarkı, türkü ve benzeri şeyleri söylemek” anlamına
gelir ve genellikle didaktik, felsefi ve mistik şiirlerde kullanılmıştır. Türk edebiyatında ‘hezec’ bahriyle yazılan şiirlere ve şairlerine baktığımızda Âkif ’in şiir
geleneğimize olan bağlılığı ortaya çıkar. “Meselâ hezec bahri, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Dîvân-ı Kebîr’i ile Nedîm ve Abdülhak Hamit’in şiirlerinde
ilk sırayı, Yahya Kemal’de ikinci, Muallim Nâci’de dördüncü sırayı alır. Ayrıca
Türk edebiyatında mesnevi tarzında yazılan eserlerin en ünlüleri arasında yer
alan Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı ve Abdülhak
Hamit’in Makber’i hezec vezniyle nazmedilmiştir” (Topuzoğlu, 1998). Remel
ise ‘hasır örgüsü’ anlamına gelir. Fâilâtün/Feilâtün tef ’ilelerinin tekrarlarının
yarattığı seri telaffuzdan dolayı seri yürüyüş anlamındaki ‘hervele’ kelimesiyle
de ilişkilendirilmiştir. Türk şiirinde kahramanlık, ağıt, iftihar gibi temalar bu
vezinle işlenmiştir. Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı, Şeyyad Hamza’nın
Yûsuf u Züleyhâ’sı, Âşık Paşa’nın Garîbnâme’si, Ahmedî’nin İskendernâme’si,
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı (Mevlid) bu bahirle yazılmıştır. Fevziye
Abdullah Tansel, Âkif ’in bütün şiirlerinde kullandığı aruz kalıplarını titizlikle
incelemiş ve şu sonuca varmıştır:
“Mehmed Âkif ’in, basit kalıplarla kırk sekiz, mürekkep kalıplarla otuz
dokuz, muhtelif vezinleri bir arada kullanmak suretiyle yazılmış kırk
sekiz şiiri bulunmaktadır. Şairimizin, en çok basit kalıpları kullandığı
anlaşılır; bunlardan ekserisi, felsefi ve didaktik manzumeleriyle, hüzünlerinin, bedbinliklerinin birer ifadesi demek olan şiirlerinde rastlanan, ‘hezec’ bahriyledir. ‘Remel’ bahrini ise hikâye ve kıt’alarında kullanmıştır” (Tansel, 1973: 166).
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Mehmed Âkif, Bülbül, Secde, Leylâ, Gece, Hicran gibi içli, hüzünlü şiirlerini aruzun ‘hezec’ bahrine ait Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün
kalıbıyla; İstiklâl Marşı, Âsım Hasta, Seyfi Baba, Köse İmam, İtiraf, Resmim
İçin, Süleymaniye Kürsüsünde gibi manzum hikâyelerini ve coşkun şiirlerini
ise ‘remel’ bahrine ait Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Feilün kalıbı ile yazmıştır.
Âkif, 1911 yılında şiirlerini Safahat adıyla topluca neşretmiştir. Bu ilk kitaba hususi bir alt isim vermemiş, sonrakilere ise yine Safahat üst başlığıyla
sırasıyla Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar,
Âsım ve Gölgeler ismini vermiştir. Bu yedi kitapta toplam 108 şiir bulunmaktadır. Bunların 44’ü birinci Safahat’ta, 41’i Gölgeler’dedir. Hakkın Sesleri ve Hatıralar’da 10’ar şiir bulunmaktadır. Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde
ve Âsım ise müstakil birer manzumedir.
Birinci Safahat’la birlikte Âkif ’in şiir estetiğinin realist yönünün olgunlaştığı hemen hissedilir. Bu kitapta bulunan sosyal muhtevalı manzum hikâyeleri
ona Türk edebiyatındaki haklı şöhretini daha ilk anda sağlamıştır. Küfe, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Hasta ve Seyfi Baba şiirleri bu kitapta öne çıkan ve çok
sevilen şiirleridir.
İkinci kitap olan Süleymaniye Kürsüsünde, kitaba adını veren camideki bir
vaaz şeklinde tertip edilmiştir. Âkif, birinci Safahat’tan sonra manzum hikâyelerine ara vermiş, bir taraftan telif ve tercüme dinî makaleler yayımlarken,
diğer taraftan Türkiye merkezli bir İslam birliği ideali doğrultusunda şiirler
yazmıştır. İkinci kitabın özeti olarak kabul edilebilecek mısralar şunlardır
(Düzdağ, 2007: 180):
Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu...
Bir bu toprak kalıyor dînimizin son yurdu!
Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek Şer’ -i mübîn;
Hâk-sâr eyleme ya Râb, onu olsun... – Âmin!
Üçüncü kitap, Hakkın Sesleri, 1913 yılında yazılmış şiirlerden oluşur. Bunların, “Pek Hazin Bir Mevlîd Gecesi” ve “Hadis-i Şerif ” isimli iki hadis tefsiri
dışında tamamı ayet tefsirleridir. Âkif samimi bir Müslüman olarak fikirlerini
Kur’an ayetleri ışığında duyurmayı seçmiştir. Karamsardır; fakat içinde iman
nurunun parıldadığı bir ümidi de hiç kaybetmez. Yûsuf suresinin 87. ayetinin
tefsirine şu mısralarla başlar (Düzdağ, 2007: 194):
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Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.
Dördüncü Safahat, Fatih Kürsüsünde 1913-1914 yılları arasında yazılmıştır. Eserin muhtevası ve tekniği tıpkı ikinci Safahat gibidir; mekân bu sefer
Fatih Camii’dir, vaiz yine kürsüdedir (Düzdağ, 2007: 262):
Düşer düşer yine kalkarsınız, emîn olunuz...
Demek ki birliği te’min edince kurtuluruz.
O halde vahdete hâil ne varsa çiğneyiniz...
Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?
Beşinci Safahat, Hatıralar’ın basım tarihi 1917’dir. Âkif, bu süre içinde Mısır, Berlin ve Necid seyahatlerini yapmıştır. İslam dünyasının hâli onu fazlasıyla üzmüştür. Umumiyetle bedbin görünür. Peygamber sevgisini duyurduğu
mısraları onun dinî lirizminin en güzel misalleridir (Düzdağ, 2007: 334):
Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?
Demir nikâbını kaldır mezâr-ı pâkinden;
Bu hasta ruhumu artık ayırma hâkinden!
Nedir o meş’ale? Nûrun mu? Ya Resûlallah!
Beşinci ve altıncı Safahat’lar arasında Mehmed Âkif kemiyette az, keyfiyette ise eşsiz iki şiir yazar. İlki Hasan Basri Çantay’a, ikincisi kahraman Türk
ordusuna ithaf edilmiştir. Her ikisi de Taceddin Dergâhı’nda yazılan bu iki şiirin ilki “Bülbül” adını taşır. Bursa’nın işgal edildiğine dair haberlerin gelmesi
üzerine Âkif olanca hüznüyle kaleme sarılır ve Türk şiirinin yüz akı olacak kırk
altı mısralık şaheserini vücuda getirir (Düzdağ, 2007: 457):
Ne zillettir ki: Nâkus inlesin beyninde Osmân’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzî serâb olsun;
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
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İkinci şiirse Millî Mücadele’nin zafer nişanı, büyük Türk milletinin hürriyetinin ilanı olan “İstiklâl Marşı”dır:
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Âkif ’in şiir estetiği dalga dalga yükselir. İlk şiirlerinde görülen ağdalı terkip ve tamlamalar giderek yerini sade ve fakat millî ruh üflenmiş kelimelere;
birleştiğinde epik birer destana dönüşen mısralara bırakmıştır. Altıncı Safahat
olan Âsım, 1924 yılında tamamlanır. Çanakkale şehitlerinin mezarlarını tasvir
ettiği bölümde Âkif bir kez daha lirizmin zirvesindedir (Düzdağ, 2007: 413):
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
1933’te Safahat’ın son kitabı Gölgeler yayımlanır. 1918-1933 yıllarında yazılmış şiirleri barındıran bu kitap diğerlerinden farklıdır. Âkif son yıllarında
manzum hikâyeden ve epik şiirden uzaklaşmış; kendi içine dönmüştür. Bu kitapta bulunan ve her üçü de 1926 yılında yazılmış olan Gece, Hicran ve Secde
şiirleri onun şiir estetiğindeki büyük değişmenin ipuçlarını verir. Fevziye Abdullah Tansel’e göre bu üç şiir bir bütünlük arz eder ve vahdetivücut felsefesinin tefsiridir (Tansel, 1973: 129). Mısır’da kaldığı süre boyunca Âkif memleket
hasretinin tesiriyle romantikleşmiş, idealizminin ve realizminin yerini mistisizm almıştır (Düzdağ, 2007: 478):
Bırak, hâsir kalan seyrinde mi’râcım devâm etsin;
Rükû’um yerde titrerken, huşû’um Arş’ı titretsin!
İlâhî! Serserî bir damlanım, yetmez mi hüsrânım?
Bırak, taşsın da coştursun şu vahdet-zârı îmânım.
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Âkif, 1926’dan vefat ettiği 1936’ya kadar hemen hemen şiir yazmayı bırakmıştır. Aruzun diğer büyüklerinden Fikret ve Haşim kendisinden evvel vefat
etmiştir. Türk aruzu bir süre daha Yahya Kemal’in şiirinde yaşamaya devam
edecektir. Mehmed Âkif Ersoy, yalnızca sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle
değil, Türk şiirine getirdiği yeniliklerle de edebiyat tarihimizde kendisine has
bir yer edinmiştir. Şiiri içten dışa, sonra tekrar içe dönen bir seyir takip etmiştir. Şiir estetiğinin idealist, realist ve mistik devrelerinin her birinde Türkçenin
ve aruzun en güzel örneklerini vermeye muvaffak olmuştur. Son yıllarında,
bütün bir ömrünü harcadığı şiir kitabı Safahat için şu kıtayı yazmıştır (Düzdağ, 2007: 481):
Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın
Derdim sana baktıkça, a biçâre kitabım.
Kim derdi ki: Sen çök de senin arkana kalsın
Uğruna harâb eylediğim ömr-i harâbım.
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Umut, hayatın en sıcak ve sevimli kelimelerinden biri olduğu gibi, umutsuzluk da en soğuk ve sevimsiz sözcüklerinden biridir. Sevelim sevmeyelim bu
iki kelime hayatımız boyunca bizi yakından takip eder. Çünkü tohumları genlerimizde saklıdır. Bazen biri önümüze, diğeri ardımıza düşer, bazen birlikte
yan yana yürümeyi tercih ederler.
Bu kaide, toplumlara yön veren insanlar; âlim, arif ve sanatkârlar için de
geçerlidir. Her ne kadar onlar vazifeleri gereği daima umut tarafına ağırlık
verseler de her zaman açıkça telaffuz edemedikleri umutsuz dalgalanmalar da
yaşarlar. Güzel sanatların herhangi bir dalında ustalaşan kimselerin bu dalgalanmalardan daha çok etkilendikleri de söylenebilir. His ve düşünce dünyasını
nesir veya nazım olarak kaleme alan insanların bıraktıkları yadigârlarda bu
maceranın izlerini sürmek mümkündür.
Burada konumuzla ilgili olarak İstiklâl Marşı şairimizin bazı şiirlerinden
hareketle bir değerlendirme yapılacaktır.
Mehmed Âkif, kendisinin, dolayısıyla arkadaşlarının, yani I. Meşrutiyet’in
ilan edildiği yıllarda, bir başka ifade ile yüz elli sene önce bu topraklarda doğan
insanların yetişmesinden şöyle bahsediyor (Düzdağ, 2006):
Doğduk “yaşamak yok size” derlerdi beşikten
Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten
Telkin-i hayat etmedi asla bize bir ses
Yurdun ezelî yasçısı baykuş gibi herkes
Ye’sin bulanık ruhunu zerk etmeye baktı
Mel’ûn aşı bir nesli uyuşturdu bıraktı
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Hemen hatırlatalım: Onun çocukluğu, Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışından sonra patlak veren, Osmanlı-Rus Savaşı veya 93 Harbi (1877-1878)
olarak bilinen sıkıntılı bir zamanda geçer.
Henüz kırk yaşına ulaşmadan 24 Mart 1910 tarihinde yayımlanan Musahabe şiirinin son satırlarında, umut ve umutsuzluk birlikte zikredildikten
sonra tercihini net olarak ortaya koyuyor (Düzdağ, 2006: 549):
İki şeydir verecek mülke hayat-ı câvid
O da hiç gevşemeyen azm ile hiç bitmez ümid
Ye’s ecelden daha salgın, ona yaklaşmayarak
Yaşamak isteyelim hem ebediyen yaşamak
Balkan Savaşlarının sıkıntılarıyla birlikte hatırlanan 1912 yılında yayımlanan Süleymaniye Kürsüsünde de bu ikili birliktedir (Düzdağ, 2006: 172):
Ansızın başladı beynimde ümidin, ye’sin
Doğduğumdan beri hiç görmediğim bir harbi
O ne müthiş helecanlardı, aman yâ Rabbi
…
Ben de ruhumdaki zulmetleri artık koğdum
En büyük hasmım olan ye’si nihayet boğdum
…
Bırakın matemi yahu! Bırakın feryâdı
Ağlamak faide verseydi babam kalkardı
Göz yaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz
Bari müstakbeli kurtarmaya birazmediniz
Ye’se hiç düşmeyecek zerrece imanı olan
Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman
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Hakk’ın Sesleri, 1913
Kırk yaşında olan bir insanın tesbitleri:
Geçenler varsa İslâm’ın şu çiğnenmiş diyarından
Şu yüzbinlerce yurdun kanlı, zâirsiz mezârından
Yürekler parçalar bir nevha dinler rehgüzârından
Bu matem kim bilir, kaç münkesir kalbin gubârından
Huruş etmekte son ümidinin son inkisârından
…
Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım
Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim bilmem ki?
Öyle dehşetli muhitimde dönen mâtem ki
Âh! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi..Nasıl yerlere geçmez insan?
…
Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz
Kendin mi, senin yoksa ümidin mi yüreksiz
Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın
Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın
Karşında ziya yoksa sağından ya solundan
Tek bir ışık olsun buluver..Kalma yolundan
Âlemde ziya kalmasa, halk etmelisin halk!
Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk!
…
Ye’s öyle bataktır ki düşersen boğulursun
Ümmide sarıl sımsıkı seyret ne olursun!
Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar
Me’yûs olanın ruhunu, vicdanını bağlar
…
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Mâdâmki alçaklığı bir, ye’s ile şirkin
Mâdâm ki ondan daha melûn daha çirkin
Bir seyyie yoktur sana; ey unsûr-ı imân
Nevmîd olarak rahmet-i mevûd-i Huda’dan
Hüsrana rıza verme ..Çalış.. Azmi bırakma
Kendin yanacaksan bile evlâdını yakma!
…
“İş bitti… Sebâtın sonu yoktur” deme, yılma!
Ey millet-i merhûme sakın ye’se kapılma! (Düzdağ, 2006: 196)
Fatih Kürsüsünde, 1914
Safahat’ın 4. Kitabı olan bu bölümde Âkif o günkü toplumda yaşayan
insan tiplerini tahlil ve tenkit etmektedir. Bir grup, yarını düşünmeyen, tatlı
uykusuna devam edenlerdir. Diğer bir gurubu, zevküsefadan başka bir şey düşünmeyen sözüm ona aydın gençliği “şebâb-ı münevver denen şu nesl-i sefih”
diye belirttikten sonra hemen şerhini de koyuyor:
“Fakat nezihini borcumdur eylemek tenzih”
Gelelim diğer guruba:
İkinci zümreyi teşkil eden cemaat ise
Hayata küskün olandır ki: Saplanıp ye’se
“Selâmetin sonu yoktur ne yapsalar boşuna”
Demiş de hırkayı çekmiş bütün bütün başına
Bu türlü bir hareket mahz-ı küfr olur,zira
Taleble âmir olurken bir âyetinde Huda
Buyurdu “Kesmeyiniz rûh-i rahmetimden ümid
Ki müşrikîn olur ancak o nefhadan nevmîd” (Düzdağ, 2006: 265)
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Hatıralar, 1915
Doğru mudur ye’s ile olmak tebâh?
Yok mu gelip gayrete bir intibâh
Beklediğin subh-i kıyâmet midir
Gün batıyor sen arıyorsun sabah! (Düzdağ, 2006: 283)
Âsım, 1924
1919-1924 yılları arasında kaleme alınan Âsım da Âkif ’in bazı temel fikirlerini bir piyes çerçevesinde sunmaktadır. Eserin kahramanı Âkif ’in dostlarından Ali Şevki Hoca’dır. Âsım da onun oğludur. Aslında Ali Şevki Hoca
evlenmemiştir. Dolayısıyla Âsım muhayyel bir şahsiyettir. Bir başka ifade ile
Âsım ideal nesli temsil ediyor. Âkif ’in dostlarına söylediğine göre eserin ikinci
cildi Âsım ile birlikte İstiklâl mücadelesini ele alacaktı. Ne yazık ki buna imkân
bulamamıştır. Bunun bir sebebi Mısır’da zamanını daha çok meal hazırlamaya
tahsis etmesidir. Meal bitince de hastalık başlamıştır.
Âkif, Âsım’ı
Çünkü milletlerin ikbali için, evlâdım
Marifet, bir de fazilet iki kudret lazım
diyerek tahsil yapmak üzere “maddenin kudret-i zerriyyesi” için Avrupa’ya
gönderir. Eser, bu konu ile sona erer.
Şimdi sen bizdeki kudretleri eşsen bir bir
Göreceksin ki: Bu millette fazilet en uzun
En derin köklere yaslanmada; hem sonra onun,
Bir mübarek suyu var,hiç kurumaz: Din-i mübin
Hâdisât etmesin oğlum seni asla bedbin
İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden
Ağacın kökleri madem ki derindir cidden
Dalı kopmuş ne olur, gövdesi gitmiş ne zarar?
O, bakarsın,yine üstündeki edvârı yarar
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Yükselir, fışkırıp âfâk-ı perişânımıza
Yine bin vâha serer kavrulan imanımıza
Vakıa ortada yüzlerce mesâvi yüzüyor
Sen de bu kâbusu bütün şerre değil hayra da yor
Çünkü yoktur birinin kalb-i cemaatte yeri
Arasan: Hepsi beş on maskara ferdin hüneri
Bu cihetten hani hiç yılmasın oğlum gözünüz
Sade Garb’ın yalınız ilmine dönsün yüzünüz
O çocuklarla beraber gece gündüz didinin
Giden üçyüz senelik ilmi sık elden edinin
Fen diyarında sızan nâmütenâhi pınarı
Hem için hem getirin yurda o nâfi suları
Aynı menbaları ihya için artık burada
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada (Düzdağ, 2006: 432)
Gölgeler, 1933
Artık altmış yaşındadır.
Safahat’ın son ve yedinci kitabı Gölgeler 1933 yılında Kahire’de basılmıştır.
1918-1933 yılları arasında kaleme alınan şiirleri ihtiva eden bu kitapta konumuzla ilgili mısralar da vardır.
1918-1919 tarihini taşıyan bazı şiirlerin başlıkları bile bir şeyler hatırlatma gücüne sahiptir. Bu şiirlerin başlıkları ve son beyitleri şöyledir:
1. Şark (1918)
Serilmiş sineler, kâbusu artık silkip üstünden
“Hayat elbette hakkımdır” desin, dünya “değil” derken
(Düzdağ, 2006: 440)
2. Alınlar Terlemeli (1918)
Bu hürriyet bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister:
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter
(Düzdağ, 2006:442)
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3. Umar mıydın? (1918)
İlâhî bir müeyyed, bir kerim el yok mu, tutsun da
Çıkarsın Şark’ı zulmetten, götürsün fecr-i maksûda
(Düzdağ, 2006: 444)
4. Hâlâ mı Boğuşmak (1918)
Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda
Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda (Düzdağ, 2006: 448)
5. Yeis Yok (1919)
Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete râm ol
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol (Düzdağ, 2006: 450)
6. Azimden Sonra Tevekkül (1919)
Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha
Bir kupkuru çöl var ne ışık var ne de vâhâ (Düzdağ, 2006: 453)
Son Şiir
Gölgeler’in, dolayısıyla Safahat’ın son şiiri 208 mısralık San’atkâr başlığını
taşıyan manzumedir. Çok sevdiği, udi Şerif Muhyiddin Targan Bey (ö. 1967)
ABD’de bulunduğu zamanda onunla yakından ilgilenen ABD’nin eski başkanının oğlu Mister Archibald Roosevelt’e ithaf edilen şiirin satır aralarında
Âkif ’in iç âleminin fotoğrafı gizlidir.
Son şiirin son mısralarını okuyalım:
Harim-i kalbime indim mi titrerim tir tir
Adım başındaki iz, lâkin adem misali derin
Tulûu mahşere kalmış batan güneşlerimin
Neden, fakat heyecanın? Nedir yüzündeki yaş
Sonunda yolcunu incitme, ey güzel yoldaş!
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Huda bilir ki dayanmaz taş olsa bir sine
O gözlerinde dönen sağnağın dökülmesine
Hayır! Yakar beni derdimle âşina çıkman
Bırak, ben ağlayayım,sen çekil de karşımdan
Belâ mı kaldı ki dünya evinde görmediğim?
Bırak, şu yaşları, hiç yoksa, görmeden gideyim. (506)
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ŞEHİR VE MEDENİYET BAĞLAMINDA MEHMED
ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE İSTANBUL
Mehmet Güneş
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Giriş
Şehir kavramı çoğu zaman medeniyet/uygarlık kavramıyla birlikte anılır.
“Medeni, medeniyye ve medeni” kelimeleri “şehre mensup”, “şehirli” anlamlarına gelmektedir (Kutluer, 2003: 296). Geçmişten geleceğe şehirler, ait oldukları medeniyetlerin maddi ve manevi değerlerini yansıtırlar. Kadim şehirlerde
farklı medeniyetler, onlara ait eserlerle temsil edilir; farklı medeniyetlere ev
sahipliği yapmış olan şehirlerde o medeniyetleri simgeleyen birçok anıtsal eser
bulunabilmektedir. İslam şehirleri çoğu zaman camiler etrafında şekillenir,
bazı camiler o şehirlerin asli sembolü olur. Yine camiler, şehirlerin merkezî konumu olup şehrin pazarı/alışveriş merkezleri, kültür ve sanat mahfilleri onun
hemen yakınına inşa edilir.
Farklı şehirlerde bulunan Mehmed Âkif ’in şiirlerinde şehir ve medeniyet ilişkisi de çeşitlilik göstermektedir. Âkif ’in şiirlerinde şehir ve medeniyet
ilişkisine en geniş yer verdiği şehir/mekân, hayatının çoğunu geçirdiği İstanbul’dur. İstanbul’a olan sevgisi belirgin biçimde hissedilen Âkif, İstanbul şehrinin hâlihazırdaki durumundan rahatsızdır. Âkif, İstanbul’un bakımsız ve harap hâlinden duyarsız, sorumsuz ve bilinçsiz idarecileri sorumlu tutar. Onun
şiirlerinde şehir-medeniyet ilişkisi şehir ve manevi unsurlar, şehir ve toplumsal hayat, şehir ve miskinleştirici yapılar, şehir ve altyapı sorunları başlıkları altında değerlendirilmeye müsaittir. O, medeniyetler şehri İstanbul’un ilgisizlik
ve bilinçsizlik dolayısıyla nasıl harap hâle getirildiğini, şehir estetiğinin nasıl
bozulduğunu eleştirel bir bakışla yansıtır.
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Şehir ve Manevi Unsurlar
Bir şehrin kimliğinin oluşmasında mimari ve nüfus yapısı oldukça etkilidir. Özellikle mimari eserler daha ilk görüşte şehrin kimliğine ilişkin önemli
bilgi edinilmesini sağlar. Bir şehrin Müslüman beldesi olduğunun en belirgin
göstergelerinden biri de onda bulunan mabetlerdir. Bu bağlamda İstanbul’a
bakıldığında her ne kadar farklı din ya da uygarlıklara ait birçoğu sembolik
anlamlı olan mabetler ve anıtsal eserler varlıklarını hemen hissettirseler de
bu şehrin İslam beldesi olduğunun en belirgin ifadesi camilerdir. İstanbul’un
özellikle de Suriçi’nde bulunan camilerin çoğu simgesel olduğu kadar anıtsal
yapılardır da. İstanbul Suriçi’nde her bakımdan sembolik anlama sahip, şehrin
silüetinde de önemli bir yeri olan tarihî eserlerden biri de Fatih Camii’dir. Âkif
“Fatih Camii” manzum hikâyesinde Fatih Camii’nin iç mimarisindeki her bir
unsura manevi anlam yükler. Şair özne “heykel-i ikrar”/iman abidesi şeklinde
söz ettiği bu mabedin hakikatin aydınlığını saçtığını ifade eder. Şair “mabede
insan hayatının anlamını belirlemede merkezi bir rol ver[ir]” (Gökçek, 2005:
98). Caminin atmosferiyle büyülenen şair özne, farklı renklerle süslü pencerelerde ilahi güzelliğin yansımalarını bulur; tıpkı Yahya Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde olduğu gibi bu mabedin üstünde de ruhların
dolaştığı şeklinde metafizik yorum yapar:
“Bu kudsî ma’bedin üstünde taban fevç fevç ervâh
Bu ulvî kubbenin altında cûşân mevc mevc envâr
Tecessüd eylemiş güya ki subhun rûh-ı mahmuru;
Semâdan yâhud inmiş hâke, Sînâ-reng olup, dîdâr
(…)
Ki cevfinden demâdem yükselir bin nâle-i ezkâr.
Nümâyan cebhesinden sadr-ı İslâm’ın meâlîsi:
O sadrın feyz-i enfâsiyle güyâ bir yığın ahcâr,
Kıyâm etmiş de, yükselmiş de bir timsâl-i nûr olmuş” (Ersoy, 2007a: 49)
Bu mısralar göstermektedir ki camideki her bir nesneyi İslam dininin
sembolü olarak gören şair özne, sabah namazında camide bulunmaktan ayrı
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bir haz alır. Sabah namazında manevi atmosferi daha çok hisseden şair özne,
maziye yolculuk yapar; yaklaşık otuz yıl önce babası ve kız kardeşiyle birlikte
yine sabah namazına geldiği anısını hatırlar. O vakitler babası sükûnetle namaz
kılarken o ise arka tarafta oynamaktadır. Aktarılan anılar da göstermektedir ki
Fatih Camii’nin manevi atmosferi, şair özneye daha çocukken tesir etmiştir.
“Ezanlar” şiirinde ezan seslerinin İslam şehirlerinde/toplumundaki işlevselliği ifade edilir. Ezan sesleri Müslüman şehirlerinin en belirgin kimliksel
unsurlardandır. “Fatih Camii” manzumesinde özellikle sabah namazında camide daha ruhani bir hava hisseden şair özne “Ezanlar” manzumesinde de
sabah ezanın tesirini özellikle vurgular:
“Seher vaktinde mevcûdât, nûşîn hâb içindeyken,
Bu rûhanî nevâ âfâkı mevcâ-mevc edip birden;
Muhîtin kalb-i hâmûşânda başlar bir hazîn şiven.
Bakarsın her taraf zulmet, fakat bir zulmet-i rûşen!
Semâ bîdâr, her yıldız Cemâlullâh’a bir revzen” (Ersoy, 2007a: 169)
Sabah ezanı okunduğu vakit, gecenin en karanlık anı olduğu gibi, aydınlık
da doğmak üzeredir. Sabah ezanını duyan müminler de ilahi sese ve ezandaki
davete uyarak ibadet için kalkar; ilahi kurtuluşa davet eden ezan, davete uyanların yeniden doğmasına aracı olur.
İstanbul başta olmak üzere Türk şehirlerinde mezarlıklar şehrin ortasında
kalan ve her biri birer açık hava müzesi olan mekânlardır. Özellikle her biri
sanat harikası mezar taşlarının yoğunluğu oluşturduğu mezarlıklar “sanat müzesi” (Tökel, 2008: 166) işlevi görür. “Mezarlık” şiirinde insanlığın en seçkin
evladı Hz. Muhammed’in de mezarlıkta medfûn bulunduğunu hatırlatan şair,
mezarlıklara kutsal anlam yükler. Şairin mezarlıkları kutsal hazine şeklinde
yorumlaması Yunus Emre’nin “Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar?/
Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar.”1 dörtlüğüyle başlayan ilahisini
hatırlatır. Şaire göre şehir insanına kısa süreli de olsa mâsivadan maveraya,
1

http://yunus-divan.appspot.com/pages/283.txt.html. 22.06.2021.15.32.
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fiziki âlemden fizikötesine yolculuk yaptıran mezarlıklar, milletin mazisini
içinde saklayan “şanlı bir tarih”tir, ibret de hikmet de ondadır:
“Ey mezâristan, nihân ka’rında yüz binlerce mâh,
Fışkıran hâk-i remîminden bütün nûr-ı nigâh!
Nâzeninler yâl ü bâlinden nişandır her giyâh…
Serviler Mevlâ’ya yükselmiş birer berceste âh,
Hufreler Mevlâ’dan inmiş en emîn bir hâb-gâh” (Ersoy, 2007a: 91)
Şair özne mezarlıktaki her bir unsurda ilahî anlam bulur. Ölümü bir son
olarak değil sonsuzluğa açılan kapı olarak görür. Eyüp mezarlığını seyreden
şair özne, bir çocukla annenin bir mezarı ziyaret ettiğini, çocuğun ezberden
“Mülk” suresini okuduğunu duyar. Bu bağlamda okunan surenin “Mülk” olması da çarpıcıdır. Bu surede dünya hayatının geçiciliği, ölümün yeniden doğuş olduğu sıklıkla tekrar edilir. Çocukla anne bir sahneyi andıran mezarlıkta
figüranlardan biridir, onlar oradan uzaklaşsa da mezarlık manevi işlevini hep
sürdürecektir. Sözün burasında Âkif ’in “Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi” ve “Bu
da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi” manzumelerini anmak gerekir. Bu kısa
manzumelerde de asıl gerçeğin ölüm olduğu fikri hâkimdir.
Âkif şehir estetiği açısından camilerin İstanbul şehri içindeki işlevine
birçok şiirinde dikkat çeker. Süleymaniye Kürsüsünde manzum hikâyesinde
Süleymaniye Camii’nin mimarisinin her bakımdan şaheser örneği olduğunu
sıklıkla ifade eden şair özneye göre, iç mimarideki ahenk ve onunla birleşen
ilahi sesler cemaati ya da kendisini seyredenleri ilahi huzura gark eder:
“Ruhlar yanmada bî-tâb-ı tecelli kalarak,
Dîdeler nâ-mütenahî, ebedî müstağrak.
Âkıbet, başladı mahfilde hazin bir feryâd;
Yeniden coştu enînlerle o bî-hûş eb’âd.
Bir de baktım ki: O her safhadan uzanmış kollar,
Varacak sanki yarıp boşluğu Mevlâ’ya kadar!
Şimdi üç bin kişinin sîne-i ma’sûmundan,
Kopan ‘âmin’ sadâsiyle icâbet-lerzân!” (Ersoy, 2007: 33)
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“İki Arkadaş Fatih Yolunda” manzumesinde tarihî yapıların bakımsızlığından şikâyet edildiği gibi, onların şehrin silüetinde ve maneviyatında işlevselliğini hep korudukları vurgulanır. Örneğin Yeni Camii yakınındaki bir
sebilin sanatkârane bir duyuşla yapılmasına karşın bakımsız bırakılmasından
duyulan rahatsızlık dile getirilir:
“Necip eser arıyorsan: Sebile bak, işte…
Taşıp taşıp dökülürken o şi’r-i berceste,
Safâ-yı fıtratı şâhid ki: Tertemiz aslı;
Damarlarında yüzen kan da can da Osmanlı!
Görüp bu cuşiş-i san’atta rûh-ı ecdâdı,
Biraz sıkılmalı şehrin sıkılmaz evlâdı!” (Ersoy, 2007c: 29-30)
Yine aynı manzumede Âkif ’in de şaheser olarak gördüğü Süleymaniye
Camii’nin gerekli bakımı görmemesinden duyulan rahatsızlık dillendirilir.
Şair özne, o tarihlerde/1910’larda değil Süleymaniye Camii gibi bir şaheser
inşa etmek, korumanın dahi başarılamadığı kanaatindedir. Külliyedeki terkip
ve medeniyet anlayışına dikkat çeken şair özne, Süleymaniye Camii heybetle
yükselirken etrafına inşa edilen medrese, aşhane, şifahane, tıp evi vb. yapıların
ise olabildiğince sade olduğunu vurgular:
“-Bırak ki câmi’i, dünyada olmaz öyle eser;
Fakat nedir şu heyâkil, nedir şu medreseler!
Uzaktan andırıyorlar nitâk-ı sîmîni,
Ki sarmak isteyerek vahdetin nedimesini;
Atılmış üç tarafından kemend olup beline!
Fakat değil beli, dâmânı geçmemiş eline!
Beşer değil mi? Teâlî de etse irfanı,
Nasıl kucaklayabilsin harîm-i Yezdân’ı?
Evet medâris o vadet-serây-ı muhteşemin
Önünde: Hürmetidir dîne her zaman ilmin.
Bütün şu kubbelerin mevce mevce silsilesi:
Huzûr-ı Hak’ta kapanmış sucûd kâfilesi!” (Ersoy, 2007c: 33)
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Mimarideki bu özellik medeniyet anlayışının yansımasıdır. Uhreviliği
simgeleyen caminin haşmetine karşın, dünyeviliği sembolize eden yapı parçaları daha mütevazıdır. Cami ilahi/kutsi bir anlam ve işleve sahipken etrafındaki yapılar insani anlam ve işleve sahiptir. Caminin etrafında onu kucaklar ve
sarmak ister gibi bir görüntü içinde olan sade yapılar da eşsiz bir sanat eseri ve
estetik görünümdedir. Ecdadın ya da eski mimarların hassasiyet ve zarafetine
karşın yeni mimari yapılarda böyle bir hassasiyet yoktur. Ecdadın başlattığını
daha da geliştirmek gibi bir gaye olmadığı gibi bu emanetlere sahip de çıkılmaz. Çoğu yönüyle manzum tiyatro olarak nitelendirilmeye müsait bu metnin
özneleri olan iki arkadaş ya da Âkif ’in sözcüleri ecdadın inşa ettiği cami, şifahane, imarathane vb. insanlık için yararlı olduğu kadar şehri görsel şölene de
dönüştüren yapılara gereken ilgi ve bakım gösterilmezken kahvehane, meyhane vb. zararlı olduklarını düşündükleri mekânların inşa edilmesinden de
rahatsızdırlar.
Yine aynı manzumede Eminönü’nden Fatih’e yürüyen iki arkadaşın Vefa’ya vardıklarında Vefa Meydanı’nın sadece adının kaldığına, bu semtin de oldukça bakımsız/haraplığına şahit olurlar. Bugün İlim Yayma Vakfı tarafından
kullanılan Ekmekçioğlu Medresesi’nin on bin yıl yaşayabilecek kadar sağlam/
özenle inşa edildiği ifade edilerek eski medeniyete ait her bir eserle yerleşilen
beldeye kök salındığı vurgulanır. Biraz ilerde Roma döneminden kalma su kemerleri görülünce Osmanlı Devleti’nin İstanbul şehrinde su sorununu çözmek
için büyük emek sarf ettiği ifade edilir.
“Menâbi’in değişen rakımından istihsal
Olunma bir sıkı tazyik edilmiş isti’mal.
Bulunca en iyi tazyikin en kolay yolunu;
Kaçırmamak için onun tefâzulunu,
Hemen şu âbideler başlanılmış i’lâya…
Fakat mahâret-i san’at bununla bitti mi ya?
Hayır? Görülmelidir ayrı ayrı maksemler:
Bakında hayret edersin… Ne ince iş, ne hüner!
Hakikaten şaşacak şey… Ne vâkıfâne hesâb!
Su öyle dağıtılmış ki: -Olmasaydı harâb580
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Alırdı hakkını her çeşme; damlanın kesri
Kadar tehallüfü hatta sezerdi ‘ölçü’leri.” (Ersoy, 2007c: 38)
Osmanlı Devleti yöneticileri şehirde hiçbir biçimde su sıkıntısı yaşanmaması için şehrin toprak yapısına uygun bir su dağıtım sitemi geliştirmiş,
dağıtım merkezleri ve çeşmeler inşa etmiştir. Bu eserler inşa edilirken estetik
de hep öncelendiği için her biri sanat harikası olan bu yapılar tamamlandıklarından bugüne şehri açık hava müzesine dönüştürürler.
Şehir ve Toplumsal Hayat
Bir şehrin kültürünün oluşmasında inançsal unsurlar, gelenekler doğrudan etkilidir. Geçmişten hâlihazırda şehir sakinlerinin ait oldukları din ve millete ait inançsal faaliyetler, gelenekler ve folklorik unsurlar şehir kültürünü ve
toplumsal hayatını biçimlendirir. Mehmed Âkif “Bayram” manzum hikâyesine
bayramların şehir hayatındaki kaynaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek başlar. Bayram her bakımdan bolluk ve
bereketin sembolü olur. Bayramda her tarafa sevinç ve mutluluk hâkim olur,
masumların, çocukların yüzü bayramda güler; “çocukta görülen sevinç, büyüklere de sirayet eder” (Okay 2015: 40). Yoksul ya da yetim çocuklar bayramla sınırlı olsa da zengin çocuklarının tattığı mutluluğu tadabilir. Şair özneye
göre bayram çoğu yerde şaşaalı biçimde kutlansa da onun asırlardır Fatih’te
idrak edilişi bir başka güzeldir:
“Gelin de bayramı Fatih’te seyredin, zîrâ
Hayâle, hatıra sığmaz o herc ü merc-i safâ
Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan,
Asırlar ölçüsü boy boy asâlı nesle kadar,
Büyük küçük bütün efrâd-ı belde hepsi de var!
Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar,
İçinde darbuka, deflerle zilli şakşaklar” (Ersoy, 2007a: 98)
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Şeklinde tasvir edilen bayram kutlamalarında İstanbul şehrine özgülük de
kendisini hissettirmekle birlikte Müslüman Türk şehirlerinin çoğunda kutlama benzerdir. Ancak Âkif ’in bu manzumede köklü bir semt olan Fatih’i seçmesi manidardır. Bu seçim Âkif ’in bu semtte doğması, hayatının büyük bir
kısmının bu semtte geçmesiyle birlikte, semti İstanbul’un kalbi olarak görmesiyle de ilintilidir.
“Said Paşa İmamı” manzum hikâyesinde Said Paşa Yalısı’nda düzenlenen
mevlit töreninden hareketle İstanbul’da zengin ailelerde dinî geleneklerin gerçekleşme biçimi yansıtılır. Manzum hikâyenin başında mekâna ilişkin tasvirlerle her bakımdan ihtişam ve zarafet örneği olan yalının dış ve iç mimarisindeki sanatkârane duyuş gösterilir:
“Coşar âvizeler artık, köprüler kandiller;
Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler!
Yalının cebhesi, Ülker gibi, baştan başa nûr;
Nîm açık pencereler reng ü ziyâdan mahmur.
Al, yeşil, mâvi fenerlerle donanmış kıyılar;
Serv-i sîmînler atılmış suya, titrer par par.
Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek,
Süzülür sâhile, şâhin gibi, yüzlerce kürek.
Bir taraftan bu akın yükseledursun karaya;
Bir taraftan dökülür öndeki saflar saraya.
Rıhtımın taşları, zümrüt gibi, İran halısı:
Suda bitmiş çemen, üstünde de Sultan yalısı!” (Ersoy, 2007e: 98)
Resme özgü anlatımla tasvir edilen, estetik eşyalarla bezeli yalıda düzenlenecek mevlit töreni için büyük hazırlıklar yapıldığı gibi yalı sahipleri de son
derece konuksever ve insancıldırlar. Konukları bekletmemek için mevlidin
okunmasını geciktirmedikleri gibi mevlit okumak için geciken imama da hiç
sitem etmezler. Âkif bu manzum hikâyede her yönüyle İstanbul şehri kimliği
kazanan yalı ve yalı sakinleri portresi çizer.
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Şehir ve Miskinleştirici Yapılar
Âkif kahvehane ve meyhaneleri toplum/şehir hayatı için oldukça zararlı,
insanları miskinleştirici yapılar olarak görmektedir. Ona göre bu zararlı yapılar acilen kapatılmalıdır. “Meyhane” manzum hikâyesinde meyhaneler şehir ve
medeniyet için zararlı mekânlar olarak çizilir:
“Dikildi karşıma bir han kılıklı meyhâne:
Basık tavanlı, karanlık, sefîl bir dükkân;
İçinde bir masa, yâhud civâr tabutluktan
Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir!
Yanında hurdası çıkmış bir eski püskü sedir.
Sakat, bacaksız on on beş hasırlı iskemle,
Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle
Beş on kadeh, iki üç testi… Sonra tezgâhlık” (Ersoy, 2007a: 84-85)
Şair anlatıcı her bakımdan olumsuz biçimde tasvir ettiği bu mekân örneğinde, meyhanelerin aile kurumu için oldukça zararlı yapılar olduğunu vurgulamaya çalışır. Eşi meyhane bağımlısı olan bir kadın, bu mekâna gelip eşine
öfke ve sitemlerini boşaltır; orada bulunanların kendisine destek olacağını sanırken aksine o suçlanmıştır. Bu manzum hikâyede örneklem olarak seçilen
aile örneğinde meyhanelerin yuvalar yıktığı, çocukların istikbalini kararttığı,
insanları merhamet ve vicdan gibi duygulardan uzaklaştırdığı gösterilir.
Âkif ’in şehir/toplum hayatında zararlı/miskinleştirici yapı/mahfil olarak
gördüğü yapılardan biri de mahalle kahveleridir. “Mahalle Kahvesi” manzum
hikâyesine “‘Mahalle Kahvesi!’ Osmanlılar bilir ne demek?” şeklindeki mısrasıyla başlanılarak bir yandan mahalle kahvelerinin tarihsel/köklü geçmişi
vurgulanırken bir yandan da topluma zararlı görüldüğü için Osmanlı Devleti
döneminde de bu mekânların zaman zaman kapatıldığı hatırlatılır:
“Dilenci şekline girmiş bu caniler
Bu, gündüzün bile yol vermeyen, haramîler,
Adımda bir dikilir, azminin gelir önüne…
Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe!
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(…)
Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamalı?
Kapansın elverir artık bu perde pek kanlı!” (Ersoy, 2007a: 187)
Şair anlatıcı/söyleyici mahalle kahvelerinin toplum üzerinde yıkıcı etkisine o kadar tanık olmuş olmalı ki ona hep olumsuz sıfatları yakıştırır. Onun
gözünde dilenci şekline girerek insanları büyüleyen mahalle kahveleri, haramilerden daha tehlikelidir, gündüz vakti bile yol kesip insanların nafakalarını,
ailesinin/çocuklarının rızkını gasbeder; aile içi huzursuzluklara neden oldur.
Âkif ’in “Mahalle Kahvesi” hikâyesinde örneklem aldığı ya da odaklandığı kahvehane kenar semtlerden birindedir. “Frengi”den çok daha zararlı bu mekânlar, Şark toplumlarının bünyesine sinsice bulaşıp onların bütün uzuvlarını
zehirler. Kahvehaneler elbette Âkif ’in söz ettiği şekilde tamamen olumsuz işleve sahip değildir, kültürel, sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan, büyük
sanatkârların toplanmasına aracılık eden kahvehaneler de olmuştur. Âkif ’in
bu gerçeği bilmiyor ya da inkâr ediyor olması mümkün değildir. Âkif ’in yaşadığı yıllarda özellikle kenar semtlerdeki mahalle kahveleri temizlik ve tertipten
uzak olduğu gibi, ahlak ve edebin de neredeyse tamamen kaybolduğu mekânlara dönüşmüştür.
Âkif ’in “İki Arkadaş Fatih Yolunda” manzumesinde Süleymaniye Külliyesi’ne övgüler düzülürken, ecdadın böylesine yararlı kurumsal yapılar inşa
etmesine karşın yenilerin/o dönem insanın ise “miskin kılıklı kahveler” açmasından duyulan rahatsızlık dillendirilir (Ersoy 2007c: 33). Âkif ’in kahvehanelere olumsuz bakışını sıklıkla dillendirdiğini belirten Fazıl Gökçek’in de
dikkat çektiği üzere ona göre kahvehaneler “toplum hayatını felce uğratan”
kurumlardır. “Berlin Hatıraları”nda ise Osmanlı kahvehaneleri ile Berlin’deki kahvehaneleri karşılaştırarak Osmanlı’daki bakımsız ve kirli kahvehanelere
karşın Berlin’dekilerin ne kadar bakımlı olduğu ve toplum hayatındaki işlevselliği üzerinde durur (Gökçek, 2005: 155). Öyle ki Berlin’deki kahvehaneler,
Osmanlı’daki Duyûn-ı Umûmîyye binasından da görkemli ve estetiktir (Ersoy,
2007d: 59).
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Şehir ve Altyapı Sorunları
Âkif yaşadığı dönemde birçok hususta olduğu gibi başta İstanbul olmak
üzere birçok yerleşim biriminin şehir estetiği ve düzeni bakımından çağın çok
gerisinde kalmasından rahatsızdır. O nedenle de şehirleri kaderine terk eden,
yaşanmaz hâle getiren yöneticilere sert eleştiriler yöneltir. Bu eleştirisini birçok
şiirinde çoğunlukla ironik bir dille ifade eder. Örneğin “Küfe” manzum hikâyesinde sokakların bakımsızlığını tasvir ederken ironi sanatının zirvesindedir:
“Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır!
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
Selametin yolu insan için bu, başka değil!
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak” (Ersoy, 2007a: 68)
Şair özneye göre kaderine terk edilen sokaklarda yağmur sonrasında gölcükler oluşur, özellikle gece vakti yeterli aydınlatma da olmadığı için yürümek
çok zorlaşır. İstanbul’un merkezi olan Fatih ilçesindeki altyapı eksikliğini, sokakların bakımsızlığını bu şekilde tasvir eden şair özne, evlerin de oldukça
harap hâlde olduğuna dikkat çeker.
“Seyfi Baba” manzum hikâyesinde de altyapı eksikliğine dikkat çekilir. Bu
manzum hikâyedeki tasvir ve eleştiriler “Küfe”yle benzerdir. Geceleyin el feneriyle yola çıkan şair özne yolların bakımsızlıktan bataklığa döndüğünü, yol
üzerinde gölcükler oluştuğunu ironik dille anlatır:
“Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek!
Yakamozlar saçarak her taraftan fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!
Çok mu yüzdük, bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrafı tek tük hisse” (Ersoy, 2007a: 126)
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Sokak arası yolları bu şekilde tasvir eden şair özne “ma’bed-i fersude”/
harap mabet, “Hânümân yoksulu binlere sefilân-ı beşer;”, “Zulmetin, yer yer,
içinden kabaran mezbeleler” vb. söz grubu ve ifadelerle semtin her bakımdan
sefalet tablolarını andırdığına işaret eder. Şair öznenin ziyarete gittiği Seyfi Baba’nın evi de her bakımdan sefaletin öne çıktığı haneye örnektir.
“İstibdad” manzum hikâyesinde de oturdukları mahallenin basık havaya
sahip olduğuna dikkat çeken şair özne, ironik bir dille yaz mevsimi rüzgâra hasret kaldıkları gibi, bahar mevsimini de hiç fark edemediklerini söyler.
“Baharı görmeyiz amma latîf olur derler./ Çiçeklenirmiş ağaçlar, yeşillenirmiş
yer.” (Ersoy, 2007a: 148) diyerek Yakacık vb. semtlerde tabiatın güzelliklerinin seyredilmesine karşın kendisinin yaşadığı semtte çarpık yerleşim ve altyapı eksikliği dolayısıyla mevsimlerin unutulduğunu, yaz mevsiminin kurakla,
kış mevsiminin de çamurla özdeşleştiğini ifade eder. Âkif tüm bu ifadeleriyle,
kendisinin yaşadığı yıllarda/II. Abdülhamit Devri’nde özellikle kenar semtlerin kaderine terk edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dillendirir.
Süleymaniye Kürsüsünde manzum hikâyesinin hemen başında Galata
semtinin haraplığına ve mimarisinin biçimsizliğine işaret eden şair özne, ironik anlatımla Galata Köprüsü’nün ve Haliç’in bakımsızlığını vurgular.
Sonuç olarak Âkif hâlihazırda şehirlerin altyapı eksikliğinden doğrudan
devlet yöneticilerini sorumlu tutarken, tarihî yapıların bakımsızlığı ve şehrin
harap hâlinden bilinçsiz ve duyarsız şehir insanını da sorumlu tutar. Âkif ’in
şiirlerine bir bütün olarak bakıldığında şehir ve medeniyet kavramlarını birbirinden bağımsız düşünmediği fark edilir. Şehirler ait oldukları medeniyet
dairesine uygun biçimlendiklerinde görsel şölen oluştururken, o medeniyetten uzaklaştıklarında ise harap, yaşanmaz hâle gelir. Âkif ’in yaşadığı yıllarda
İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin bakımsız, kaderine terk edilmiş bir
hâlde bulunması medeniyet şuurundan ve manevi değerlerden uzaklaşılmasıyla doğrudan ilintilidir.
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Mehmed Âkif Ersoy ömrünün bütün safahatında İslami düsturları kendisine şiar ederek yaşamış olan bir şahsiyet. Gerçek anlamıyla Kur’an şairi olan
Âkif mensup olduğu din ve dinin kaynaklarını hayatına her safhada programlamış birisidir. İstiklâl Marşı hariç yedi bölümden oluşan Safahat’ı onun hayatının Kur’an perspektifli yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Doğruluk ve dürüstlüğü, haksızlık karşısında reaksiyonu, dik duruşu, ağırbaşlılığı, ahde vefa,
tevazu, merhamet ve vatanseverliği başta olmak üzere dost-düşman herkes tarafından hakkı teslim edilen meziyet ve ahlakının kaynağında sımsıkı bağlandığı bu ilahi ölçütler bütünü vardır. Din-hayat ve insan bağlamında toplumları
sahih bir istikamete sevk edecek olan temel kriter Kur’an’ın işaret ettiği Tanrı
inancıdır ki tevhidi düzlemde bu bir insanda yerli yerine oturmadığı sürece ne
ahlak ne de ibadet doğru bir zemine oturmayacaktır.
Sağlıklı bir toplum oluşturabilmenin yolu yaratıcı ve kanun koyucu olan
Tanrı’nın Kur’an merkezli olarak bilinmesi ve tanınmasından geçmektedir.
Zira Tanrı anlayışı yerli yerine oturtulmadığı sürece dinin tevhidi düzlemde
kavranması imkânı da ortadan kalkacaktır. Âkif ’in inandığı, yaşadığı ve yazdıklarında merkeze aldığı tanrı aktif ve müdahil olan bir Tanrı, yani kâinatın sahibi ve efendisi Allah’tır. İstiklâl Marşı dâhil Âkif ’in Safahat’ta 50 yerde
Farsça “Huda” kelimesini kullanması da tesadüf değildir. Bu kelime deist ve
agnostik Tanrı telakkilerine karşı Allah’ın yarattığı evrene hâkim, her an bir iş
ve oluş üzere olduğunu ifade eder. Kur’an’a göre Allah yaratmayı bitirip ken589
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di köşesine çekilmemiş ve hiçbir zaman da bitirmeyecektir. Nurettin Topçu
gibi kimi mütefekkirler Mehmed Âkif ’in Tanrı anlayışının “Dinamik Uluhiyet
Anlayışı” olarak değerlendirmişlerdir. Âkif bu Kur’ani yaklaşımı “Göklerin ve
yerin egemenliği ile Allah’ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı?” (Araf, 185)
Safahat’ında şöyle ifade eder:
“Mükevvenatı (kâinat-mevcudat) ezelden halâs edip ebede
Sürükleyen; onu hayret-feza (hayret verici) hüviyette
Tekallübât (bir yandan bir yana çeviren, döndüren) ile bir müntehâya
veren, (neticelendiren)
Hem istikameti dâim o müntehâya doğru süren;
İrâde hep ezeli sa’yidir, bakılsa O’nun;
Kimin? O kudret-i mahzın, (gerçek güç) o sırr-ı meknûnun!”
(Ersoy, 2021: 275)
Âkif, Kur’an’ın uluhiyet anlayışında sonsuz bir devinim ve yaratma görür.
Âkif ’teki İslami dinamizmin kaynağı budur. Nitekim o bunu ‘Durmayalım’
adlı şiirinde de ifade eder:
“Yer çalışsın gök çalışsın sen sıkılmazsan otur!
Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı? Dur!
Masiva bir şey midir, boş durmuyor Halık bile
Bak tecelli eyliyor bin şe’n-i gûnâgûn ile
Ey bütün dünya ve mâfihâ ayaktayken yatan
Leş misin, davranmıyorsun? Bari Allah’tan utan.” (Ersoy, 2010: 39)
Âkif ’e bu mısralarda ilham veren şey, “O her an yaratma halindedir.” mealindeki ayettir (Rahman, 29).
Yaratıcının evrendeki hareketi, evrenin sürekli muharrik yapısı Âkif ’e
göre insanın da ataletten uzak ceht ve hareket hâlinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Kur’an’ı hakkaniyetle okuyanlar kendilerini yeryüzünde bu bilinçli
deveran ve cevelandan müstağni göremezler. Şu mısralar da bu fiili ve zihni
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noktada meskenete saplanmış bir toplumu ayağa kaldırma heyecanından başka bir şey değildir:
“Âlemde ziya kalmasa halk etmelisin halk
Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk! (Ersoy, 2010: 207).
Ey, yolda kalan yolcusu Yelda’yı hayâtın!
Göklerde değil, yerde değil, sende necatın:
Ölmüş dediğin ruhu alevlendiriver de,
Bir parça açılsın şu muhitindeki perde.” (Ersoy, 2010: 448)
Işığı insan kendi çaba ve tekvini istidatlarını kullanarak kaybolduğu yerden geri getirmelidir. Işık ilimdir, hikmettir, teknolojidir, marifettir. O çağdaşı Tevfik Fikret gibi kendini aydınlatıp ısıtacak ateşi ve ışığı Zeus’un elinden
çalması için: “Gökten dehâ-yi narı çalan kahramanını.../Varsın bulunmasın
bilecek nâm ü şânını!” (Nayır, 1977: 96) diyerek Promete’leri göreve çağırmaz,
aklını ve yaratıcı gücünü kullanarak “İlim müminin yitik malıdır” hadisinin
esprisine uygun yollar gösterir.
Âkif Müslüman toplumların kendilerini harekete geçiren dinamiklerden
hızla uzaklaştığını görmüş ve ilimde felsefede ve medeni hayatta kaybettikleri
misyonu yeniden bulabilmeleri için yoğun gayretler içerisine girip her fırsatta
uyarıcı bir kimlik ortaya koymaktan geri durmamıştır. Müslüman toplumlara sahip oldukları meziyetleri yeniden kazandırmanın en önemli yolu yurdun dört bir yanına sinmiş olan cehalet bulutlarını dağıtmaktan geçmektedir.
Âkif ’e göre bu Kur’an’a ve Kur’an’ın inşa etmek istediği insan modeline ulaşmakla ancak mümkün olabilir. Zira insanın tahrifatı demek Kur’an’ı anlayıp
idrak edecek zihinlerin mefluç edilmesi ya da doğru anlamaya namüsait hâle
getirilmesi demektir.
Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atalet”
Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet?
Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi sönerdi;
Kur’an duramaz, nezd-i ilahiye dönerdi.” (Ersoy, 2010: 451)
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“Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya” (Ersoy, 2021: 287)
Âkif ’e göre Müslüman toplumların düştükleri yerden kalkabilmeleri için
neden düştüklerini hatırlayarak kendi imkânlarıyla doğrulmaları gerekir. Batı’ya nispeten geri kalışımız ne bir talih ne de mümkün olanı yakalayamama
sorunudur. Asıl sebep Müslüman kimliğinin içini dolduracak düzeyde Kur’an
mesajından uzak ve habersiz olmaktır. “Kur’an’ın nezd-i ilahiye dönmesi” geldiği yere avdet etmesi demektir. Şair bunu sünnetullaha aykırı bulur. Çünkü
çarpık tevekkül anlayışı ile sergilenen atalet ve durağanlık tevhidin meşalesini
söndürüp ilahi mesajın dolaşım imkânı bulamayıp kaynağına geri dönmesi
gibi garip ve hazin bir akıbete gebedir. Yukarıdaki dizelerde Âkif ’in karşısında
sanki bir insan varmış da ona söyleniyor gibi konuştuğunu görüyoruz. Oysa bu
dizeler bir zihniyeti tenkit için en alttan en üst tabakaya kadar, dönemin devlet
yöneticileri de dâhil genel bir hitaptır. Kur’an’ın kader ve tevekkül anlayışından
sapma Âkif ’in hem şiirlerinde hem de vaazlarında yoğun şikâyet konusu ettiği
durumlardandır. İslam dünyasının bu konudaki vahameti ile Âkif ’in öfkesi
paralellik arz eder niteliktedir:
“Tevekkülün, hele ma’nâsı hiç de öyle değil. / Yazık ki: Beyni örümcekli
bir yığın câhil,/ Nihâyet oynayarak dîne en rezîl oyunu./Getirdiler, ne
yapıp yaptılar, bu hâle onu!” (Ersoy, 2021: 290).
Şiirin devamını da şamil tutarak şairin kader ve tevekkül noktasında
Kur’an’dan sapmanın boyutlarını anlatırken sesini ne denli yükselttiğini daha
yakından görelim:
(Tevekkülün, hele anlamı hiç de öyle değil. Yazık ki, beyni örümcekli bir
yığın cahil, sonunda oynayarak dine en rezil oyunu; getirdiler, ne yapıp yaptılar, bu hâle onu! Yazık ki, dinin yüzü çirkinleştirilmiş bir yüze
döndü. Bugün İslâm’ı lanetli, lanet ettirici bir bakış, bir görünüm kuşatmada. Ey aşağılık yüzsüzler, şerefsizler! Tevekkülü bu kadar ucuz, de592
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ğersiz, hor görülen şekle düşürmek için, düşünceyi, halkın fikrini nasıl
uyuttunuz? Bu uğursuz pisliğin simsiyah izi, tertemiz, korunmuş dinin
alnında hâlâ nasıl duruyor? Tevekkül öyle yaman bir iman belirtisi idi
ki, ona erdemler kahramanlığı (ya da kahramanlık erdemleri) denilse
yakışırdı. Ne yazık ki, onun ruhuna miskinlik, tembellik, beceriksizlik,
şırınga ettiler; tevekkül cüzama döndü, harap etti gitti memleketi!)
“Gökten inmez bir de hiçbir şey... Bütün yerden taşar; Kendi ahlâkiyle
bir millet ölür, yâhut yaşar.”
Dizeleri de ilhamını “başınıza gelen şeyler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır” ve “İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.”
(Necm, 39) ayetlerinden almıştır.
Güncel sıkıntıların reçetesini Kur’an’a dönmekte gören Âkif ’in birçok şiirine ayetle giriş yapıp şiirin içerisinde ayetleri tefsir etmesi onu sadece inancın şairi kılmamakta aynı zamanda hayatına yerleştirdiği ilahi mesajları hayatından farklı görmediği şiirine de yerleştirerek son derece özgün bir şiirsel
yaklaşım ortaya koymuştur. Vahyin diriltici mesajını derinden kavramış olan
Âkif, açık ve anlaşılır biçimde Kur’an ayetlerinin manalarını şiir, nesir ve hitabe formunda ümmetin dikkatine sunmuştur. Safahat’ta 3.kitap olan “Hakkın
Sesleri”nden sonra her şiirin girişinde bir ayet metni ve meali ile kimi zaman
bir hadis metni ve tercümesi verilmiştir. Söylemini ve eylemini Kur’an’a göre
şekillendirmek hususunda büyük bir hassasiyet ve yılmaz bir gayret serdeden
Âkif ’in kendi ifadesiyle söyleyecek olursak bütün hüneri samimiyetinin bir izdüşümüdür. Buna kaynağı bilgi olan mesnetli samimiyet demek de mümkün.
Zira bu samimiyet şairin söylediklerinin millet nezdinde doğruluğunu teyit
eden en büyük dayanak noktasıdır.
Söz gelimi şu ayeti bütün zamanlarda yeniden inzal olmuş sayan Âkif ayetin “De ki “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) mesajını şiirinde hem hakikatten hem de şiiriyetten taviz vermeksizin ustalıkla işlemiştir:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Olmaz ya…Tabii… Biri insan biri hayvan!
Öyleyse “cehalet” denilen yüzkarasından
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Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet.
Kâfi mi değil yoksa bu son dersi felaket?
Ey millet, uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
İslam’ı da “batsın” diye tutmuş, yediyorsun! (Arkanda sürüklüyorsun)
Allah’tan utan! Bari bırak dini elinden…
Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksen!
Lâkin ne demek bizleri Allah ile iskat?
Allah’tan utanmak da olur ilm ile…Heyhat!” (Ersoy, 2021: 248)
Burada kültür, medeniyet ve de sahih gelenek noktasında Âkif ’in bir itirazının olmadığını, dini inanç ve uygulamaların mesnet ve kaynağından koparılarak dine karşı din oluşturmak suretiyle sömürülmeye müsait bir toplum
yaratılmaya çalışıldığını, şairin mücadelesinin de bu paralel dincilerle olduğunu vurgulamamız gerekir. İslam dünyasının temel sorunu bilgiden kopmadır.
İçerik yerine kabukla meşgul olmak suretiyle Kur’an’dan uzaklaşmanın özünde
de bu vardır. Kur’an ve Kur’an’ın işaret ettiği ilim de aklı kullanmayı emredip
körü körüne bir şeye inanmaktan insanları uzak tutmaktadır. Âkif ’e göre bu
meyanda İslam’ın öngördüğü toplum hurafe ve safsata değil bilgi toplumudur.
O çağın değişen zamanla beraber gelişen idrakine uygun bir İslami tebliğ önerir: “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz
İslam’ı” (Ersoy, 1991: 403) mısralarında dile getirilen şey sanıldığı ya da birilerinin söylediği gibi dinde reforma gitmek veya dinin umdelerinde ilaveler
-eksiltmeler yapmak değildir. Yaptıkları ve yazdıkları dikkatle incelendiğinde
Âkif ’in yegâne güç kaynağının Kur’an olduğunu görmekte zorlanmayız. Nasıl
yolda, sokakta, camide, cephede, okulda ve insanın olduğu yerde olanca tevazu, merhamet ve insaniyetiyle bir Mehmed Âkif varsa mücadeleyle ördüğü
ömrünün günlüğü sayılabilecek Safahat’ında da aynı güzergâh ve istasyonlar
mevcuttur.
Ferit Kam’ın kendisine yazdığı bir mektupta belirttiği gibi Âkif, Kur’an’ın
hakkıyla kavranması davasında sanatını konuşturmuştur:
“Enis-i ruhum Âkif ’e, … İhtimal ki “Sanat sanat içindir; sanattan maksat
yine sanattır, sanatta dinî, ahlâkî, siyasî bir gaye aramak abestir.” diye senin
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mesleğine itiraz edenler, onu hoş görmeyenler vardır… Ben senin eserlerinde bu düstura muhalefetini gösterecek bir şey görmüyorum. Çünkü sen de
sanatta gâye aramıyorsun; lâkin gayede sanat arıyorsun. Mesleğin tamamıyla
maksadını temine kâfidir… Safahat’ın bu kısmını teşkil eden manzumelerin
membaı Furkan-ı Hakîm olduğundan hepsinin İlham-ı mahz eseri olduğunu
söylemek zâiddir. Hemen söyle, hemen yaz. Tevfik-i Huda refikin olsun azizim
(Kam, 1913; Ersoy, 2021: 257).
Âkif ’in hayatında Kur’an o kadar belirleyici bir rehberdir ki daha çocukluk yıllarından itibaren bu atmosfer içerisinde yaşamış ve hiçbir zaman bu iklimin dışarısına çıkmamıştır. Yayımlanmış ilk şiirinin “Kur’an’a Hitap” olduğu
bilinmektedir. Babası Kur’an ilimleri ile mücehhez bir medrese hocası yani
müderristir. Kur’an’ın baş tacı edildiği bir ailede dünyaya gelen Âkif, dört yıl,
dört ay ve dört günlük iken, o günkü Müslüman ailelerin riayet ettikleri geleneğe uyarak Mahalle Mektebine gönderilmiş ve Kur’an öğrenmeye başlamıştır.
Âkif 8-10 yaşlarında iken hafızlığa başlamış ve iki buçuk aylık kısa bir sürede her cüzden 12 sayfa ezberlemiş; ancak bazı engeller sebebiyle yarım kalan
hafızlığını Baytarlık Mektebini bitirip Adana’da göreve başladığı zamanlarda
tamamlamıştır. İstanbul’a döndüğünde bir mescitte ezbere mukabele okumuştur. Yine hatimle teravih kıldıracak kadar kuvvetli bir hafız olduğu bilinmektedir. Âkif, bir yandan baytarlık mesleğiyle ilgili Fransızca kitapları takip edip
diğer yandan da hasta hayvanlarla uğraşırken, kutsal kitabına olan iman ve
aşkını asla yitirmemiştir. Yirmi yaşından sonra kendi kendine hafız oluşunu
bizzat kendisi şöyle anlatmıştır: “Yüksek tahsili bitirdikten sonra hafız oldum.
Fakat ondan evvel Kur’an’ı okuya okuya gayet pişkin bir hale getirdiğim için
zaten hıfz ile aramda uzun bir mesafe yoktu. Az bir müddet içinde Kur’an’ı ezberleyiverdim” (Ersoy, 2021). Şair Arapça ve tefsir ilmini tahsil etmiş, Celaleyn
tefsirini 19 kez hatmetmiş, İstiklâl Savaşı sırasında şehir şehir, köy köy gezerek
halkı Kur’an’la vaazla irşat etmiştir.
Âkif ’in Kur’an’la ilgili ısrarla üzerinde durduğu ve her fırsatta dile getirdiği hususlardan biri de millet olarak Kur’an’ı yalnızca lafız olarak okuyup manasını okuyup anlamak konusundaki duyarsızlığımızdır. Töresel Kur’an okuma
alışkanlığı Kur’an’ın bir mesajı olduğu gerçeğini ya tamamen göz ardı etmiş
ya da onun bizim anlayışımıza sığmayacak denli mükemmel ve insanüstü bir
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kitap olduğu noktasında kendisini inandırmıştır. Âkif bu töresel yaklaşımı şiirinde şöyle ifade eder:
“Lafz-ı muhkem yalınız anlaşılan, Kur’an’ın:
Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına
Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!” (Ersoy, 2021: 210)
Töresel anlayışa göre Kur’an dünyaya ve akıp giden hayata söyleyecek
bir mesajı olmayan, ölülerin taksiratını hafifleten, hastaların ağrı ve sızılarına iyi gelen, mezarlıkta okunan bir kitaptır. Âkif ’in mücadelesi yanılgılarını
kutsallaştıranlarladır. Yoksa o Kur’an dışında hiçbir referans kabul etmeyen
bir tutum içerisinde hiç değildir. Sünnetin bir tür Kur’an’ın tefsir ve açıklama
vazifesini yerine getirdiğini kabul eder. Şiirlerine serlevha yaptığı metinler sadece ayetler değil sırası geldikçe hadislere de yer verir. Tabi buradaki hassas
denge hadis diye ortaya sürülen şeyin Kur’an mantalitesine aykırı düşmemesi
ve çelişmemiş olmasıdır. Safahat’ın “Fatih Kürsüsünde” şair her önüne gelenin
Kur’an’dan hüküm çıkartmaya çalıştığını ve mesnetsiz sözleri Hz. Peygamber’e
izafe etmeye kalktığını söyleyerek rahatsızlığını ifade etmeye çalışır:
“Kitap’ı, Sünneti, icmâ’ı kaldırıp attık;
Havassı maskara yaptık, avamı aldattık.
Yıkıp şeriatı, bambaşka bir bina kurduk;
Nebî’ye atf ile binlerce herze uydurduk!
O hali buldu ki cüret: “Yecûzu fi’t-tergîb...”
Karar-ı erzeli fetva kesildi!... Hem ne garîb,
Hadisi vaz’ ediyorken sevap uman bile var!
Sevabı var mı imiş, bir zaman gelir, anlar!
Cihanı titretiyorken nidâ-yı “Men kezebe...”
İşitmiyor mu, nedir, bir bakın şu bî-edebe:
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Lisân-ı pak-i Nebî’den yalanlar uyduruyor;
Sıkılmadan da “sevap işledim” deyip duruyor!” (Ersoy, 2021: 293)
Müçtehit geçinen yeni yetmelere de söyleyeceğini söyledikten sonra sözünü şu iki dize ile tamamlar Âkif:
“Kuzum, eşek nalı yapsan: Bir usta çingenenin
Yanında uğraşacaksın, başında mengenenin.” (Ersoy, 2021: 296)
Âkif ’in Safahat’ında ayetlerle konu ettiği kelime ve kavramları şöyle sıralayabiliriz:
1.

İnanç Esaslarıyla İlgili Ayetler: (İman, tevekkül ve çalışmak)

2.

Dünya-Ahiret Dengesi: (Eğer maksûdu ancak ahiret olsaydı Yezdân’ın; Ne hikmet vardı ibdaı’nda hiç yoktan bu dünyânın?) (Ersoy,
2010: 296).

3.

Ahlâki-Sosyal Konulara Dair Ayetler: (Allah korkusu ve ahlâkın önemi)

4.

Islahatçı Olmak

5.

Helakimizin Nedeni Kendi Ellerimizle Yaptıklarımızdır

6.

Belanın Genel Olup Özel Olmayışı

7.

Bilenlerle Bilmeyenlerin Durumu

8.

Âkif ’in Millet Yaklaşımı: (Kur’an’da hayırlı ve seçkin toplumun nitelikleri şöyle ifade edilmiştir: “Siz iyiliği emr eyler, kötülükten nehy
eder, Allah’a inanır olduğunuzdan, insanların hayrı için meydana
çıkarılmış en hayırlı bir milletsiniz.” (Âl-i İmrân, 110). Âkif ise bu
özellikleri taşıyan Müslüman ecdadımızı şu şekilde yâd etmiştir: “Bir
zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!”) (Ersoy, 2021: 249).

9.

Dünya ve Ahiret Dirilişi İçin Rahmetin Gerekliliği: Kur’an’da farklı
ayetlerde insanın dirilişi baharda yeryüzünün canlanmasına, insanların topraktan çıkıp hayat bulması da otların yerden bitip yeşermesine
benzetilmiştir.
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10. Kâinat -Hayat İlişkisi: Fatih Kürsüsünde Âkif vâizi konuşturup önce
şu ayeti okur: “Onlar, Allah’ın göklerdeki ve yerdeki kudret ve hakimiyetini ve Allah’ın yarattığı her şeydeki nizamı görmediler mi?”
(Araf, 185).
11. Azim ve Yeis: (Hz. Yakup, oğullarına şunu söylemiştir: “Oğullarım!
Gidiniz de Yusuf ’la kardeşini araştırınız; hem sakın Allah’ın inayetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zîrâ kâfirlerden başkası Allah’ın inayetinden ümidini kesmez.”) (Yusuf, 187).
12. Birlik ve Beraberlik: (“Sen! Ben! desin efrat, aradan vahdeti kaldır;
Milletler için işte kıyamet o zamandır.”) (Ersoy, 2021: 465).
13. Dua, Niyaz ve Naz: (“Ey bunca zamandır bizi te’dib eden Allah; /Ey
âlem-i İslâm’ı ezen, inleten Allah! /Bizler ki senin va’d-i İlahîne inandık; /Bizler ki bin üç yüz bu kadar yıl seni andık;) (Ersoy, 2021: 319).
Metin Aralarında Kullandığı Ayetler

İmana Dair Ayetler: Kurtuluşun Dört Reçetesi: Asr Suresi:
“Hâlık’ın nâ-mütenâhî adı var, en başı Hak
Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak
Hani Ashâb-ı Kirâm “Ayrılalım...” derlerken
Mutlaka “Sûre-i ve’l-asr”ı okurmuş. Bu neden?” (Ersoy, 2021: 428)
Ahlaki ve Toplumsal Konularla İlgili Ayetler: Çalışmak, Tevekkül ve
Şûra/İstişare Meselesi, Nifak ve Fitne
Kur’an’dan İktibasla İşaret Edilen Ayetler

Âkif bazen ayetin bir kısmını zikrederek bir konuya işaret etmiş kimi zaman da hiç ayeti ifade etmeden o ayeti izah etmeye çalışmıştır.
İmanla İlgili Ayetler

“Tevhid Yahud Feryad” Şiirinde Manen İktibas Edilen Ayetler
“Eşbâha mı kurbün olacaktır cevelângâh? Ervâh bütün mündehiş-i “sümme radednâh!” (Ersoy, 2021: 67).
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Tîn suresinde insanoğlunun mükemmel yaratıldığı bildirilmiş, ardından “Sonra da
onu aşağıların en aşağısına düşürdük.” (Tin, 6) buyrularak iman ilkelerine uymayan ve
salih amel işlemeyen kişilerin düşeceği konum belirtilmiştir. Âkif bu ayete şöyle işarette
bulunmuştur: “Eşbâha mı kurbün olacaktır cevelângâh? Ervah bütün mündehiş-i “sümme
radednâh!”

Ahlaki-Toplumsal Konuları İçeren Ayetler
*İnsan *Şehitlere Dair *Mezarlık *Zulme Meyletmemek * Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın Dünyayı Teşrîfi *Yağcılık ve Yaltaklanma Üzerine *Kıssadan
Hisse
Şiir Mehmed Âkif ’in ömrü hayatına refakat eden bir enstrümandır. Bu enstrümandan
çıkan sesler ve bu enstrümanın dinleyenlerin kalbini ve zihnini sevk ettiği nokta hakikat ve
adaletten başka bir şey değildir. Adalet hayatın bütününü kapsayan bir denge durumudur
ki bunun içerisinde söz, fiil ve duygu dünyası önemli bir yere sahiptir. Şiirin refakatçisi
inanç, ibadet ve ahlaktır. Bu üç umde birbirine et kemik misali bağlıdır. Aralarında hiçbir düalizm görülmez. Dolayısıyla şiirin referansı da vahiydir. Âkif ’in şiirine bir niteliksel
başlık bulmak gerekirse rahatlıkla “fıtrata yaslanan şiirler” diyebiliriz. Yazan ile yazılan arasında hiçbir tenakuz ve yabancılaşma görülmez bu şiirlerde. Çünkü Âkif ’in şiirlerinin en
büyük destekçi ve doğrulayıcısı yaşadığı hayatın kendisidir. Kur’an’ı onun kadar hayatına
kılavuz yapmış bir şair var mıdır bilmem. Şiiri hayatına, hayatı şiirlerine kefil olacak yakınlıktadır. Kur’an’la Müslümanlaşmış bir aklın izini sürmüştür.
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Giriş
Rol model, sosyal açıdan öğrenmenin önemli etmenlerindendir. Motivasyon, tanımlama ve kariyer rehberi olarak tabir edilen rol model insanları
etkileme gücüdür. Rol modelin giyimi, okuduğu kitaplar, gittiği yerlere kadar
etkilenen kitle için örnek alma hatta taklit etme söz konusudur. Kişinin karar verme mekanizması üzerinde doğrudan veya dolaylı yoldan etkilidir. Rol
model olarak ele alınabilecek kişiler genellikle ünlü sanatçı, sporcu, siyasetçi
gibi isimlerdir. Bunların yanı sıra çok sevdiği veya saydığı ailesinden herhangi
bir fert, yakın bir arkadaşı da muhtemel kişiler arasındadır. Bu kişiler bireyin
hayatında kimlik gelişiminin bir parçasıdır. Model olan kişiler toplumsal davranışlarda kalıcı iz bırakabilir (Çimen, 2019).
Modellenen kişi ve davranışlarında yaş, cinsiyet, karakter, benzerlik ve
statü unsurları vardır (Korkmaz, 2014: 252). Bu unsurlar modelin, bireyin
kendisiyle eşleşip eşleşmediğini anlamak adına önemlidir. Ayrıca kişinin çocukluk, ergenlik, gençlik vb. çağlarının model almaya yönelik temel oluşturduğu açıktır. Çocukların ve gençlerin %78’inin (yüzde yetmiş sekiz) rol modelleri
vardır (Clark vd., 2001).
Türk kültüründe ise doğan çocuğa ad koyma işleminde rol modellerin
etkisi görülmeye başlanır. Çocuğun, ismi verilen kişiyle müsemma olması istenir. Örneğin Mehmed Âkif Ersoy, babasının adını (İpekli Tahir Efendi) oğlu
Tahir Ersoy’a vermiştir. Bu isimler ülkenin tarihine ait kişiler, anne-babanın
ilgi alanına göre spor, sanat camialarından ünlü biri olabilir. Dinî karakterler,
aile büyükleri isim verilirken kaynak alınır (Balcı, 2014: 111).
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Gençlik, bireyin yaşamında önemli bir dönemecin sürekli ve tekrarlı yansımasıdır. Gençlik sosyolojisi başlığıyla incelenecek olursa bireyin biyolojik
yönü katılarak kültürel açıdan değişen ve gelişen bir dönem olarak yorumlanmaktadır. Heyecan, özgürlük, tez canlılık, hareketlilik ve kişisel bağımsızlık
gibi pek çok kıstası içeren psiko-sosyal karakteri temsil etmektedir (Baş, 2017).
Belirli bir yaş dilimi ve aralık içinde, duygu, düşünce, davranış ve tutum olarak
gelişme çabasıdır (Kır, 1990: 4). Tarihin her döneminde görülen, toplumların
ana bileşeni olan varlığı değişmeyecek bir kategoridir.
İstiklâl Şairi: Mehmed Âkif Ersoy
1873 senesinde İstanbul’da doğan ve çocukluğu Fatih semtinde geçen
şairimiz eğitim-öğretim olanaklarına babası Tahir Efendi’nin de ilim insanı
olması sebebiyle sağlıklı bir şekilde erişebilmiştir. Fatih Merkez Rüştiyesinde
gördüğü dil derslerinde (Farsça, Arapça, Fransızca ve Türkçe) en yüksek dereceleri almıştır. Sonrasında girdiği Baytar Mektebini de birincilikle bitirmiştir.
Meslek hayatını çeşitli kurumlarda devam ettirir. Darulfünun ve Ziraat
Mektebinde edebiyat dersleri vermiştir. Balkan Savaşı sırasında millî dayanışma ve halkı bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan Müdafaa-i
Millîye Cemiyeti İrşad Heyetinde çalışmıştır (1912-1913). Burada edebiyatın
güzide isimleriyle birlikte halka destek vermiştir. Bu vesileyle Fatih, Süleymaniye ve Beyazıd camilerinden halka hitap etmiştir. 1908 yılında Eşref Edip
(1883-1971) ve Ebululâ Mardin’in (1881-1957) yayımlamaya başladığı Sırâtımüstakîm; sonrasında (1912) yalnızca Eşref Edip tarafından devam ettirilen
Sebîlürreşâd dergilerinde şiirleri yayımlanmıştır.
Seyahatleriyle birçok farklı kültür ve nüfusu tanıma fırsatı bulan Âkif,
Edirne’yi merkez alarak Rumeli; Adana’yı merkez alarak ise Anadolu’yu dolaşmıştır. Rumeli ziyaretini gerçekleştirirken, Baytar Mektebinden edindiği
tecrübelerle hayvanlar arasında yayılan bulaşıcı hastalığa karşı tedaviler uygulamıştır. 1914 yılında iki ay süren Beyrut, Kahire, Medine ve Şam seyahatlerine
çıkmıştır. Necid-Medine seyahatinin ilhamıyla “Necid Çöllerinden Medine’ye”
şiirini kaleme almıştır.
Gençlik çağlarında şair ve dil bilimci Samih Rıfat ile birlikte Divan-ı Lügati’t Türk’ü Türkçeye çevirmiştir (Şimşek, 2013).
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İstiklâl şairimiz, Baytar Mektebinden arkadaşı Hasan Tahsin Bey ile yaptığı anlaşma üzerine Hasan Tahsin, 1910 yılında vefat edince onun ailesine
bakmıştır (Düzdağ, 2010).
Heyet-i Temsiliyeden kendisine gelen davet üzerine 24 Nisan 1920 günü
Ankara’ya ulaşmıştır. Vazifesinden izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle meşihat makamına bağlı Daru’l Hikmeden azledilmiştir (Düzdağ, 2010). Büyük Millet
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın teklifi üzerine Burdur’dan milletvekili
seçilmiştir. Aynı zamanda halkın yoğun ilgisiyle Biga’dan da (Çanakkale) seçilmiştir.
İstiklâl Marşı’mızın düzenlenen yarışmada birinci seçilmesinin ardından
ödül olan 500 lirayı (döneminin) Daru’l Mesai adlı hayır cemiyetine bağışlamıştır.
Mehmed Âkif Ersoy yıllarca süren kesintisiz savaş döneminin acılarını,
sıkıntılarını eserlerinde işleyen; halkın derdine tercüman bir şairdir. İstanbul,
Balıkesir, Kastamonu, Burdur ve daha birçok şehri dolaşarak halka hitap etmiştir. Bu yönleriyle Millî Mücadele’ye manevi anlamda önderlik eden şahsiyetlerden biridir (Şimşek, 2013).
Genç olmanın gerekliliklerini sporcu, özgür ruhlu ve çalışkan kişiliğiyle
karşılayan bir gençlik dönemi yaşayan Mehmed Âkif Ersoy, davranış ve tutumlarıyla rol model niteliklerine ulaşmaya başlamıştır.
Toplumların geleceği ve teminatı olan gençlik birey olmanın yapı taşlarındandır. Nitekim Mehmed Âkif Ersoy özellikleri açısından gençler için ideallerine göre bir rol model tasarlamıştır. Bu rol model Safahat adlı eserinde
de geçtiği üzere “Âsım”dır. İdeal tip odur. Âsım, Safahat’ın altıncı bölümüne
ve mensur şiire adını vermiştir. Bu bölümde Köse İmam’ın oğlu olan Âsım
konuşmalarda sık sık yer edinmektedir. Kaplan’a göre (1983) Ziya Gökalp’in
Kızıl Elma’daki “Ayhanım”; Tevfik Fikret’in “Hâluk” tipi gibi Âsım da istenilen
vasıflarla donatılmış bir tiptir. Şiirin yazıldığı zaman itibarıyla I. Dünya Savaşı
yaşanmaktaydı. I. Dünya Savaşı’nda kazandığımız tek cephe olan Çanakkale
için yazılan, sonrasında “Çanakkale Şehitleri” adıyla belirtilen kısım usta şairin öne çıkan eserlerinden biridir. Âsım modelinin bu kısımla bağdaştırılması
yine nasıl tasarlandığını göstermektedir.
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Bu kısımda belirtilen “Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte
çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.” sözlerinden Âsım modeliyle ilgili ilk
izlenimleri elde edebiliriz. (Safahat)
Köse İmam ile Hocazade arasında geçen konuşmada Âsım’ın gelecekte
nasıl bir yer edineceği belirtilmiştir:
“…Bizi kim kurtaracak var mı ki bir başka nesil?
-Âsım’ın nesli, Hocam.
…
-Âsım’ın nesli diyorsun. Ne uzun boylu hayal!
-Âsım’ın nesline münkâd olacak istikbal.
Çanakkale Şehitlerine şiirinde geçen bir kısımda Âsım’ın hayranlık bırakacak savlet (atılganlık, girişkenlik) ve iclale (büyüklük) sahip olduğu belirtilir:
“…Sen ki son ehl-i sâlibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin’i,
Kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran…”
Sorumluluk sahibi ve yardımsever Âsım, gündelik hayatındaki alışkanlığıyla anlatılır:
“…Hangi biçarenin âlâmını etsin ta’dil;
Kimin imdadına koşsun O kadar çok ki sefil!..
Hangi mâtemli evin derdine çıksın ortak,
Bir yığın kül kesilen, baksana binlerce ocak!
Hangi yardım dilenen aczi tutup kaldırsın…”
Âsım -ruhu, huyları ve aklıyla- Hocazade tarafından şu şekilde övülür:
“…Hocam, evladına benzer bulamazsın arasan,
Görmedim ben bu kadar dört başı ma’mûr insan…”
“…Sonra, irfanı için söyleyecek söz bulamam;
Oğlanın bildiği, öğrendiği her şey sağlam.
Boynu dehşetli, evet, beyni de lâkin zinde…
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Verilen örneklerden anlaşılacağı üzere Âsım, Mehmed Âkif Ersoy için
ideal tiptir.
Bu araştırmada Mehmed Âkif Ersoy; gençlik ve idol kavramlarıyla bağdaştırılarak araştırılmıştır. Mehmed Âkif Ersoy’un anı ve anekdotlarıyla (fıkra) kendisinin; eser ve sözleriyle Âsım’ın gençler için önemli bir model olduğu varsayılmıştır. Mehmed Âkif Ersoy’un hayatı ile Âsım modeli açıklanarak
gençlere olumlu yönde katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Bu çalışma fikrî ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Fikrî kısımda idol-rol model, gençlik kavramları ile Mehmed Âkif Ersoy’un
hayatı ve eserleriyle ilgili kaynak taraması yapılmıştır. Uygulamalı kısımda ise
Mehmed Âkif Ersoy’un söz ve eserleriyle oluşturduğu “Âsım” modelindeki
kimlik ve karakteristik özelliklerden yararlanılarak yirmi (20) maddelik likert
ölçekli nicel bir anket hazırlanmıştır. “Âsım” modelinin özellikleri belirlenirken Safahat ile Kukul (1986), Düzdağ (1979), Kır (1990) ve Şimşek (2013) tarafından yapılan araştırmalar dayanak alınmıştır. Ankette gençlerin günümüzdeki hâliyle kıstas ve esaslara uyup uymadığı, “Âsım” modelinin geçerliliğini
koruyup koruyamadığı tespit, olumlu ve olumsuz yanlarıyla analiz edilecektir.
Maddelerde yer alan yargılara katılım derecesi “katılıyorum, katılmıyorum,
fikrim yok” seçenekleri kullanılarak belirtilecektir. Araştırma evreni gençler,
örneklemi ise 42 (kırk iki) üniversite öğrencisi ve iş sahibi genç nüfustur. Örneklemin belirlenmesinde “Âsım” modelinin kıstaslarına uygun, benliğin ve
öz kimliğin oluşumunda en önemli dönem olan gençlik etkilidir.
Araştırma anketi dijital form kanalı ve bağlantısıyla uygulanmıştır. Öğrenciler gönüllülük esasına göre ankete katılmış, çalışma hakkında bilgilendirilmişlerdir. Maddelere verilen cevaplar yüzdelik oranlama yöntemi kullanılarak ölçülmüştür.

605

100. YILINDA
İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMED ÂKİF

Bulgular
Ankete katılan kişilerin demografik bilgileri Tablo-1 ile Tablo-2’de; veri
toplama aracı olarak kullanılan anketin maddeleri ve elde edilen sonuçlar ise
Tablo-3’te gösterilmiştir.
Tablo-1: Katılımcıların Cinsiyeti
Cinsiyet
Yüzdelik (%)
Kadın
%73,8
Erkek
%26,2
Tablo-2: Katılımcıların Yaş Aralığı
Yaş Aralığı
Yüzdelik (%)
18-20
%70, 7
21-23
%2,4
24-29
%24,4
Diğer
%2,4
Tablo-3: Elde Edilen Bulgular (%)
Maddeler

Katılıyorum
Fizyolojik olarak sağlıklıyım.
100
Spor yapmayı severim.
72,5
Sosyal faaliyetlerde bulunur, arkadaş
85,7
edinirim.
Dünyada olup bitenlerle ilgilenir, deği90,5
şim ve gelişmeleri takip ederim.
Kendime güvenirim, girişkenim.
88,1
Sanata ve müziğe önem veririm.
88,1
İnsanlara karşı kaba kuvvetten, fiziksel
88,1
şiddetten kaçınırım.
Zararlı ve kötü alışkanlıklarım yoktur.
78
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Fikrim
Yok
0
12,5
11,9

Katılmıyorum
0
15
2,4

7,1

2,4

7,1
7,1
9,5

4,8
4,8
2,4

17,1

4,9
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Tablo-3: Elde Edilen Bulgular (%)
İlgili olduğum veya uzmanlaşmak istediğim alan/lar için çalışırım.
Çevremle fikir alışverişinde bulunurum.
Onlara danışırım.
Bir konu hakkında uzman kimsenin
önerilerini dinlerim.
Yardıma ihtiyacı olan insanlara maddi
veya manevi destek olurum.
Geleceğe yönelik olumlu hedeflerim
vardır.
Sonucu henüz netleşmemiş durumlara
karşı dikkatli davranırım.
Haksızlık ve adaletsizliklere karşı bilinçliyimdir
Kültürüme ait gelenek ve görenekleri
uygularım.
Vatani ve millî konularda gerekli hassasiyeti gösteririm.
Tarihte yaşanmış olaylardan geleceğe
yönelik ders çıkarırım.
Mehmed Âkif Ersoy gibi önemli yazar/
şairlerin eserlerini okurum.
Yaşanan sorunları çözmek için uğraşırım.

92,9

4,8

2,4

90,5

2,4

7,1

92,5

2,4

4,8

95,2

2,4

2,4

85,7

11,9

2,4

64,3

33,3

2,4

95,2

2,4

2,4

64,3

28,6

7,1

85,7

11,9

2,4

90,5

7,1

2,4

78,6

16,7

4,8

92,9

2,4

4,8

Bu bulgular ışığında, gençlerin fiziki sağlığına ve zararlı alışkanlıklardan
kaçınmaya özen gösterdikleri; bununla doğru orantılı olarak sosyal faaliyetlere
katıldığı, kendine güvendiği ortaya çıkmıştır. Modelin temel mantığında da
yer aldığı üzere sağlıklı bir bireyin sosyal hayatta yer almasının kolaylaştığı anlaşılmıştır. Kaba kuvvetten kaçınmaları da sağlıklı bir sosyal hayat için önem
arz etmektedir.
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Çok yüksek bir oranla gerek millî gerekse içtimai konularda bilinçli oldukları görülmüştür. Çevresinde yaşananlara karşı geliştirilen duyarlılık, ankette en yüksek payı yer alan yargılardan biridir.
İlgi alanları için çalıştıkları, çevresiyle iletişim ve bilgi etkileşimleri, kişisel
gelişimlerine dikkat ettikleri, kendilerine değer verdikleri ve sorumluluk sahibi oldukları görülmüştür.
Bunların aksine kültürel konularda, geleceğe dair planlamalar ve edebiyatta yer edinmiş önemli isimleri takip etmek hususunda fikir birliğine varamadıkları ortaya çıkmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Kaynak taraması ve belge tenkidi sonuçlarına göre rol model, gençlik
kavramları vurgulanarak rol model ve örnek insanların gençlerin kimliğini
şekillendirdiği, toplumsal, kültürel unsurların rol model belirlemede önemli
olduğu anlaşılmıştır. Mehmed Âkif Ersoy’un hayatı ve eserleriyle gençler için
rol model niteliğinde olduğu izah edilmiştir. Safahat temel alınarak Âsım’ın
karakteri, vasıfları ortaya çıkarılmıştır.
Araştırma problemi ve varsayımından yola çıkarak Âsım modelinin “gelecek zaman” boyutlu bir tasarım olmasından dolayı günümüzde geçerliliğini
koruyup koruyamadığını anlamak amacıyla yapılan ankette gençlerin sorumlu, bilinçli ve sağlıklı olduğu, bu sebeple “Âsım” ruhuyla hareket edebilecekleri
düşünülmektedir.
Öneriler
Gençlerin kendi hayatlarını kurmalarında -psiko-sosyal bir varlık olarakÂsım modeli kullanılabilir. Anket sonuçlarında görüldüğü üzere Mehmed Âkif
Ersoy’un eserlerini takip etme hususunda istenilen düzeyde olunmadığından
Safahat, gençlere uygun bir dille aktarılabilir; gençlerin kültürel ve tarihî olgulara merakları arttırılabilir.
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ÖZGÜN BİR KARAKTER ABİDESİ:
MEHMED ÂKİF ERSOY
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Mehmed Âkif Ersoy, İslam’ın dertli Müslüman’ı. Hayatı boyunca değerlerinin savunucusu olmuş, ideallerine gönül vermiş öncü ve örnek bir şahsiyet.
Nurettin Topçu’nun anlamlı ifadesiyle: “Vakar dolu bir alın, hayâ dolu bir çehre, şiddet dolu bir bakış, iman dolu bir sine.”
Mehmed Âkif, hayatın birçok alanında gösterdiği üstün çabası ve kendine
has karakter özellikleri ile unutulamayacak bir şahsiyet olmuş, “milletin sevgilisi” hâline gelmiştir. Âkif ’i Âkif yapan en önemli özellik; eserleri, fikirleri
ve şahsiyeti arasındaki niyet bütünlüğüdür. Onu farklı kılan; kararlarındaki
ciddilik, gösterdiği azim ve beraberinde niyetini doğrulayan davranışlarıdır.
Âkif ’in samimiyeti, onun ahlakının temelini oluşturur. Safahat’ını şöyle özetler: “Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri.” Bu dizeden de anlaşıldığı gibi
Âkif tevazu sahibidir. Vefakârdır, insana insan olduğu için kıymet verir. Vefatından sonra Hüseyin Cahit Yalçın’ın bu hususta söyledikleri dikkate değerdir:
“Âkif ’in hayatı eserlerinden daha büyük bir şiirdir. Âkif; kanaatinin, itikadının,
vicdanının adamı oldu ve böyle bir adam olarak öldü. Onun içindir ki tabutu
önünde eğilmek bizlere bir borç olmuştur. Âkif ’i şunun için takdir ediyorum:
Fikir ve kanaatleri bizimkilere uymadığı hâlde hürmet ederim. Çünkü yalan
söylemedi, riyakârlık yapmadı, fenalık yapmadı.”
Bir insanın yetişmesinde ilk akla gelen yer şüphesiz ailedir. Mehmed
Âkif, Kur’an ahlakının olduğu bir evde doğmuş ve küçükken ruhuna işleyen
Kur’an’ın ışığında dosdoğru yaşamıştır. Annesi Emine Şerife Hanım, takva ve
merhamet sahibi bir kadındır. Babası Temiz Tahir Efendi; âlim, lakabıyla ahlak
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temizliğini gösteren bir babadır. Tahir Efendi, küçük yaşlarından itibaren oğlu
ile yakından ilgilenmiş, tahsili ile meşgul olmuştur. Mehmed Âkif babasının
aynı zamanda hocası olduğunu, her ne biliyorsa kendisinden öğrendiğini ifade etmiştir. Tahir Efendi’nin Âkif ’in karakteri ve düşünce dünyası üzerindeki
etkisini anlayabilmek için Süleyman Nazif Bey’in şu sözünü hatırlamak gerekir: “Mehmed Âkif mahiyetinde büyük bir şairi, ancak böyle bir baba cihana
getirebilirdi.”
Mehmed Âkif, öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatının temel prensibi yapmıştır. Babası Tahir Efendi’nin teşvikiyle erken yaşlarından itibaren okumaya
önem vermiştir. Öğrendikleriyle yetinmemiş, bilgisini genişletmiş, bununla
beraber başkalarına faydalı olmak için çaba göstermiştir. Eğitim hayatında
gayretli ve çalışkan biri olan Âkif, başarısını sadece okulla sınırlandırmamıştır.
Hem resmî mektep öğrenimini hem de özel derslerini beraber yürütmüştür.
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinden birincilikle mezun olmuştur. Arapça,
Türkçe, Farsça, Fransızca öğrenmiş ve altı ay içerisinde Kur’an’ı ezberleyip hafız olmuştur. Kur’an tercümesiyle uğraşmıştır. Sporla yakından ilgilenmiştir.
Âkif; inanmış, uyanık, azimli bir Müslüman’dır. O; cehaletin, umutsuzluğun, haksızlığın karşısında yılmadan duran bir mücadele adamıdır. Sadece
bu özellikleri bile döneminde aranılan biri olduğunun göstergesidir. Adı Mehmed, mahlası Âkif ’tir. Âkif ’in anlamı “direnen” demektir. Ona göre kurtuluşun yegâne çözümü “inanmak” ve “ümit etmek”tir. “İnanmış adam Âkif ” yakın dostu Mithat Cemal Kuntay böyle ifade etmiş ve demiştir ki: “O, ömründe
bir tek defa bir tek saadete vukuundan evvel inandı: İstiklâl Zaferi’ne.” Âkif ’in
görmeyi arzuladığı iki hedefi vardı: Birincisi vatanın düşmandan kurtulması,
ikincisi de İslam idealinin gerçekleşmesi idi. Bu iki hedefini gerçekleştirmek
için ömrü boyunca gücünün yettiği her alanda gayret ederek faydalı hizmetler
vermiştir. Kimi zaman cephede Mehmetçiklerin destekçisi olmuş kimi zaman
bir cami kürsüsünde insanları uyandırmaya çalışmış, âdeta manevi liderliği
üstlenmiştir. Âkif ’in Kastamonu’daki vaazının halkımıza verdiği heyecanı Eşref Edip Fergan şu cümlelerle anlatmıştır: “Cemaat ağlıyordu. Ortalığı müthiş
bir heyecan kaplamıştı. Üstad kendinden geçecek derecelere gelmişti. Onun
o kadar heyecanlı bir zamanını görmemiştim. Artık sesi kesiliyordu, çok yorulmuştu. Heyecanından kalbi duracak diye korkuyordum.” Âkif kimi zaman
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yüreğindekileri dizelere dökerek kelimeleriyle, kalemiyle mücadelesini sürdürmüştür. Millî Mücadele Dönemi’nde mütemadiyen gelen üzücü haberlere
güçlükle tahammül etmiş, gözyaşlarını yalnızca oğlu Emin ile paylaşmıştır. O
dönemde yazdığı Bülbül şiiri sabahlara kadar gözyaşı döküp gönlünü verdiği
bir eseridir. “Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!” demiştir Âkif.
Mithat Cemal’in ifadesiyle, Âkif için dört şey çamur kadar pistir: Cimrilik, ikbal şımarıklığı, kibir, bir de maddi pislik. Muhtaç olduğu, maddi sıkıntı çektiği zamanlarda bile cömert ve merhametli davranmıştır. Soğuk bir kış
günü kapısına gelen ihtiyaçlı birine paltosunu, bir fakire odasının tek kilimini
verecek kadar fedakârdır. Bir röportajda oğlu Emin Âkif ’e şu soru sorulmuştur: “Babanız size bir şey bıraktı mı?” Cevabı bizim için ders niteliğindedir:
“Muhteşem bir isim ve gurur. Başka hiçbir şey bırakamazdı. Çünkü bırakılacak bir şeyi yoktu.”
Mehmed Âkif “sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” düsturunu benimsemiş, her zaman doğrunun yanında olmuş, söylediklerinin arkasında
dimdik durmuştur. Ona göre bir söz, ölüm ya da büyük bir felaket sebebiyle
yerine getirilmezse mazur görülebilirdi. Mehmed Âkif ve yakın arkadaşı Mithat Cemal buluşmaya karar verirler. O gün adam boyu kar yağar. Arabalar,
tramvaylar işlemez. Mithat Cemal, Âkif ’in gelmeyeceğini düşünür. Fakat Âkif
elbette sözünde duracaktır. Kapıda Mithat Cemal’in şaşkınlığını görünce şunu
söyler: “Gelmemem için kar, tipi kâfi değil vefat etmem lazımdı. Çünkü geleceğim diye söz vermiştim.”
Konuşmama, Sezai Karakoç’un, Mehmed Âkif ’in vefat yıl dönümü dolayısıyla yazdığı birkaç cümleyle son vermek istiyorum: “Ölen Âkif toprağa düşen bir tohum gibiydi. Toprağa bir kar düştü. Sonra mevsim geçti, hava ısındı.
Âkif, topraktan binlerce Âkif olarak fışkırdı. Âkif bugün ölmedi, bugün doğdu.
Âkif bugün diriliyor.”
İstiklâl Marşı’mızın millî marş olarak kabulünün 100. yılında, Mehmed
Âkif ’i okuyan, onu anlamaya çalışan ve onu yürekten seven Anadolu Mektebi
talebeleri olarak burada bulunuyor olmanın bizim için çok anlamlı ve duygu
yüklü olduğunu belirtmek isterim. Kıymetli hocalarımıza ve tüm konuklara
hürmetlerimle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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12 Mart 1921
Bir ümit yeşerir bu tarihte. Varlık ve yokluk arasındaki bir millet, diriliş
türküsünü söylemek için doğrulur, ayağa kalkar yeniden.
Safahat’ta ıssız aşiyanların içinde kimsesizlikten bunalan Âkif, yine aynı
eserde “İlahî, aşina yok mu?” (Ersoy, 2007: 201) diye haykırmış, yüreğindeki
elemi paylaşacak birini arayıp durmuştu kendisine. İşte böyle bir fiilî duanın
kabulüydü 12 Mart 1921. Zira İstiklâl Marşı’mız, bu tarihte kaleme alınmıştır.
Evet, İstiklâl Marşı’mız, Anadolu toprakları üzerinde sayısız baykuşun
öttüğü bir dönemde Türk milletini “Korkma!” nidasıyla cesaretlendiren ve
ufukları saran çelik zırhlı duvarlar karşısında “Benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var.” diyerek o milletin, o duvarlar önünde yiğitçe bir duruş sergilemesine vesile olan bir destandır.
Yüz yıl geçmiş olsa bile, İstiklâl Marşı’mızı her okuduğumuzda Mehmed
Âkif ’in yazarken duyduğu o ulvi hisleri bizler de bugün aynı ölçüde duymaktayız kendi içimizde. Ve gök kubbe başımızın üzerinde durdukça, yeryüzü
ayaklarımızın altında kaldıkça İstiklâl Marşı’mıza duyduğumuz bu hissiyat da
hiçbir vakit değişmeyecek.
Neden mi? Çünkü, Safahat’ta, Âsım’ın nesline “Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın, Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb, Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.” diye seslenen Âkif, Millî Mücadele’deki neferlerimize İstiklâl
Marşı’mızda aynı edayla seslendi: “Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner,aşarım./Yırtarım dağları,enginlere sığmam, taşarım.” Bu sesleniş, bizdeki inancı
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ziyadeleştirmekte ve bize, “Bu topraklar üzerinde sonsuza kadar yaşarız” azmi
vermektedir. İşte bundandır ki gelip geçen zaman içinde hiç sönmedi 12 Mart
meşalesi.
Neden sönsün ki? Âkif ’in İstiklâl Marşı’mızda “tek dişi kalmış canavar”
olarak nitelendirdiği “medeniyet”, Safahat’ta çizilen resimde gördüğümüz kadarıyla İslam aleminin yaşadığı ve candan aziz olan aşiyanları ıssız bırakmış,
bir zamanlar ceylanların koşup sektiği vadilerde kurbağaların sekmeye başlamasına neden olmuştur. Âkif ’in İslam coğrafyasını gezerken bu manzaralarla
karşılaşması ve geçtiği yollarda yürek yakan ağıtlar dinlemesi 12 Mart meşalesinin hiç sönmemesi gerektiğini hatırlatıyor bizlere. Sahi ne demişti Âkif,
“Gitme ey yolcu! Beraber oturup ağlaşalım/ Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım” (Ersoy, 2007: 202).
İstiklâl Marşı’mızda tam da böyle bir toplumla karşılaşır Mehmed Âkif,
Safahat’ta karşılaştığı topluma inat. Öyle bir toplumdur ki o, birlik ve beraberlikten yoksun, ahlaki yozlaşma içindedir. Safahat’ta karşılaştığı bu topluma sitem eder: “Beklediğin kıyamet sabahı mıdır?/ Gün batıyor, sen arıyorsun sabahı”
(Ersoy, 2007: 292).
İstiklâl Marşı’mızda ise ezelden beri hür yaşayan ve göğsünde bu imanla
yaşamaya alışan bir millet çıkar karşımıza. Bu millet Hakk’a tapmakta ve hayasızca yapılan akınlara göğsünü siper edebilecek meziyette olan bir millettir.
Güneşin üstüne doğduğu Şark alemi Safahat’ta, sırtını karanlığa dayamış
vatandan da vatan sevgisinden de vazgeçmiş hâldedir. Rahmet beklentisi yoktur. İstiklâl Marşı’mızda ise bastığı yerleri “toprak” diyerek geçmeyecek olgunlukta bir milletle karşılaşırız.
İstiklâl Marşı’mız, henüz Safahat’ta “Artık bize göster ki o ferdayı bunaldık!” (Ersoy, 2007: 290) diye haykırmadığı bir dönemde ve hep bir umutla
bakılan ferdadan tam beş yıl önce dökülmüş kaleminden Mehmed Âkif Ersoy’un. Buradan anlamaktayız ki istiklâl, bir Türk için savaşta da zaferde de
her zaman peşinden koştuğu bir kızıl elma olmuştur. Kısacası Safahat’ta edilen
duanın karşılığıdır İstiklâl Marşı’mız.
Safahat’ın her sayfasında karşımıza çıkan umut ve İstiklâl Marşı’mızda
anıtlaşan zafere olan inanç duygusu geçmişi her yönüyle gözlerimizin önüne
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seriyor bizlerin. Bu nedenle “Bastığı yerleri toprak diyerek geçmemeli, tanımalı.”
Âsım’ın nesli. Düşünmeli altındaki binlerce kefensiz yatanı. Zira, bu dizeler
toprağın bir yanının sızılı olduğunu bize söylerken diğer bir yanının da içinde
gurur barındırdığını bize söylüyor. Mehmed Âkif, damlada deryayı sunuyor
bizlere.
Safahat mazinin İstiklâl Marşı’mız geleceğin sesi oluyor bizler için. Maziye dalıp geleceği kucaklamak ne büyük saadet. “Garbın afakını sarmışsa çelik
zırhlı duvar.” Yeis yok! “Durmayalım” ki “Alınlar Terlesin.” Çünkü iman dolu
bir serhaddimiz var bizim. Durmayalım ki, gökyüzünde yankılansın “Hakkıdır
Hakk’a tapan milletimin İstiklâl.” müjdesi. Ki bu müjde göklerde ve Türk milletinin gönlünde yaşamayı hak ediyor.
Şanlı bayrağımızın ilelebet bu gök kubbe altında dalgalanması ve İstiklâl
Marşımızın ilelebet bu yeryüzü üzerinde yankılanması biz Âsım’ın neslinin
peşinden koştuğu yegâne gayedir.
Bilinmeli ki “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/ Hakkdır Hakk’a
tapan milletimin İstiklâl.”
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